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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsförmedlarna i studien upplever förutsättningarna 

lärandet på Arbetsförmedlingen som arbetsplats, vad de beskrev vara drivkraften för sitt individuella 

lärande och hur deras upplevelser kunde förstås som en balans mellan det reproduktiva respektive 

utvecklingsinriktade lärandet och utförandets respektive utvecklingens logik. Tanken var att resultatet 

av studien skulle kunna användas i fortsatta diskussioner kring lärandestrategier i ett föränderligt 

arbetsliv. Denna kvalitativa studie genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem 

arbetsförmedlare och visade att kärnan för lärandet kretsar kring viljan att göra ett bra jobb gentemot 

kunderna.  En hög förändringstakt och en hög arbetsbelastning beskrevs som påtaglig i arbetsmiljön 

men hanteras med hjälp av lärande och är en källa till lärande. Dubbelheten att vara del av en 

myndighet med dess ramar och krav på enhetlighet och samtidigt möta unika individer, beskrevs vara 

en väsentlig faktor i lärandemiljön, där utförandets respektive utvecklingens logik existerar i ett 

spänningsförhållande. Vissa arbetsmoment beskrevs präglas av ett reproduktivt lärande, för att skapa 

utrymme åt utvecklingsinriktat lärande, som möjliggör ett utvecklingstänk som gagnar kunderna. 

Arbetsförmedlarna beskrev tydligt lösningsfokus där arbetssätt och verktyg att göra ett bra jobb hittas i 

verksamhetens lärandemiljö, som övervägande byggde på informella lärandenätverk. 

 

Nyckelord: Arbetsplatslärande, arbetsrelaterat lärande, informellt lärande, lärandenätverk. 
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Inledning  

Ellström, Löfberg och Svensson (2005) beskriver hur forskningen inom pedagogik i arbetslivet 

genomgått en utveckling där fokus förskjutits från arbetets krav utifrån en rekryteringsram, till att 

innefatta de pedagogiska utmaningar som ingår i arbetslivet gällande både individer, grupper och 

organisationer. Pedagogisk forskning i arbetslivet har öppnat upp för större förståelse för villkor för 

lärande och lärandemiljöer. I takt med att arbetslivets villkor förändrats har arbetsgivarna i större grad 

blivit beroende av arbetstagarnas kompetens, lärande och utveckling i arbetet och individer och 

gruppers förhållningssätt till lärande i arbete har då hamnat i tydligare fokus. Arbetsplatsen som 

lärandemiljö i allmänhet, men det informella lärandet i synnerhet, har nu fått komma in i rampljuset. 

Författarna slår fast att ett intressant perspektiv att studera är vad det är för villkor som begränsar 

alternativt möjliggör individer och gruppers lärande i det dagliga arbetet (Ellström, Löfberg & 

Svensson, 2005).  

Karlsson (2005) sammanfattar hur arbetslivets villkor förändrats under ovan nämnda historiska 

utveckling. Det kunskapssamhälle vi nu lever i skapar inte bara förändrade arbetsvillkor utan även 

förändrade villkor för arbetslivsrelaterat lärande. Karlsson betonar hur vår nutid präglas av en sådan 

intensiv förändringstakt att det numera blivit fråga om att vi överskridit gränserna för vad 

mänskligheten klarar av. Även om effekterna av denna förändringstakt inte är en pedagogisk fråga, 

menar Karlsson att det pedagogiska forskningsfältet kan bidra genom att utveckla lärandestrategier 

som stärker individer att hantera det komplexa kunskapssamhällets villkor. Stress är det pris vi får 

betala för de krav som ställs på anpassning till denna höga förändringstakt. Under industrisamhällets 

arbetsliv uppstod visserligen stora strukturförändringar och behov av nya kompetenser, men det fanns 

fortfarande en känsla av överskådlighet av lärandet, samt en upplevelse av att det man lärt och de 

kompetenser man besatt faktiskt var beständiga under en överskådlig framtid. Karlsson (2005) menar 

fortsatt att kunskapssamhällets arbetsliv ställer större krav på individernas flexibilitet och förmåga att 

kontinuerligt lära och utvecklas. Att vara öppen för förändringar och innovation är kompetenser som 

efterfrågas och det går inte längre att klara sig ett yrkesliv igenom på ”gamla meriter”. Det ställs både 

direkta och indirekta krav på arbetstagare att ständigt lära och utvecklas, vilket sätter både individer 

och organisationer under negativ stress. För att väga upp för dessa krav betonar Karlsson vikten av att 

skapa lärandestrategier som är pedagogiskt väl avvägda för ett hållbart arbetsliv.  

Jag har valt att intervjua fem arbetsförmedlare om deras upplevelser av lärande i arbetet. Jag har 

tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen och anser att Arbetsförmedlingen är en intressant lärandemiljö 

att studera utifrån ovan beskrivna resonemang. Arbetsförmedlingen är en kunskapsintensiv 

verksamhet och en modern arbetsplats i bemärkelsen att den präglas av det moderna arbetslivets höga 

förändringstakt och ställer höga krav på arbetstagarnas förmåga att kontinuerligt lära och utvecklas. 

Eftersom arbetsförmedlarna arbetar med arbetsmarknaden anser jag det intressant i dubbel 

bemärkelse: deras egen arbetsmiljö präglas av hög förändringstakt och deras arbetsuppgifter är bygger 

på sakkunskaper och relationer kopplade till andra branscher som även de präglas av denna höga 

förändringstakt. Under 2015 startades även ett utvecklingsarbete inom Arbetsförmedlingen som kallas 

Förnyelseresan som gör verksamheten ytterligare intressant för denna studie.  

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva det sammanhang som informanterna är del av i form av 

Arbetsförmedlingen som organisation. Jag börjar med en bred beskrivning av Arbetsförmedlingen för 

att därefter skriva mer specifikt om det skede som Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete just nu är 

inne i. Slutligen kommer jag redogöra för min förförståelse.  

 

Arbetsförmedlingen som organisation 

På Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se) framgår att Arbetsförmedlingen är en 

myndighet med 320 lokala kontor spridda över hela Sverige. Under 2014 var knappt 676 000 
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arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen, 428 000 fick jobb och 796 000 lediga jobb anmäldes 

till Arbetsförmedlingen.  

Organisationen leds av generaldirektören som utgår från huvudkontoret i Stockholm. 

Arbetsförmedlingens uppdrag kommer från riksdagen och regeringen och styr verksamhetens mål och 

uppgifter. Det övergripande uppdraget gäller att förmedla kontakt mellan arbetssökande och 

arbetsgivare, ge stöd åt arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samt säkerställa att 

arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen har även 

samordnande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt att arbeta med 

arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan.  

Arbetsförmedlingen har olika insatser som riktar sig till de två kundgrupperna arbetsgivare och 

arbetssökande. Arbetsförmedlingen har flera arbetsmarknadspolitiska program som syftar att ge extra 

insatser åt arbetssökande. De olika programmen utformas på olika sätt beroende på rådande 

arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen hanterar anställningsstöd till arbetsgivare som anställer 

arbetssökande som bedöms så längre ifrån arbetsmarknaden och syftar till att hjälpa dessa 

arbetssökande konkurrera om tillgängliga jobb på likvärdiga villkor. Att rusta de arbetssökande som 

står längst ifrån Arbetsmarknaden är en stor del av Arbetsförmedlingens verksamhet.  

Inom Arbetsförmedlingen finns tjänster som arbetsförmedlare, arbetsförmedlingschefer, psykologer 

och socialkonsulenter. Nyfikenhet och intresse för ständigt lärande beskrivs vara en förutsättning för 

att kunna göra ett bra jobb på Arbetsförmedlingen. På hemsidan beskrivs möjligheterna till lärande 

och utveckling som stora. Är medarbetaren motiverad och tar personligt ansvar erbjuder myndigheten 

den kompetensutveckling som behövs för att de anställda skall kunna utveckla sig själva och därmed 

även verksamheten.  

Under perioden informanterna arbetat på Arbetsförmedlingen har flertalet förändringar genomförts. 

Som exempel kan nämnas att regeringen, som är Arbetsförmedlingens uppdragsgivare, har bestått av 

olika partikonstellationer och tre generaldirektörer har innehaft posten som ledare för 

Arbetsförmedlingen. Uppdraget inom arbetslivsintroduktion för sjukskrivna, som passerat den bortre 

gränsen i sjukförsäkringen, tillkom som uppdrag under 2010 och kommer i januari 2016 att avslutas 

då den bortre gränsen inom sjukförsäkringen tas bort. Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ansvar för 

vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, vilket tidigare låg hos 

kommunerna. En lågkonjunktur som bland annat slog hårt mot de stora industrierna i Västra 

Götaland och en allt ökande ungdomsarbetslöshet är andra exempel som nämns under 

Arbetsförmedlingens verksamhetsberättelser under åren 2008-2014 (Arbetsförmedlingen, 2015a). 

Arbetsförmedlingen har idag cirka 14400 anställda och på hemsidan framgår att dessa medarbetare 

med många olika sorters bakgrund och yrkeskompetens. Denna siffra kan jämföras med antalet 

anställda år 2009 som då var cirka 10500 (Arbetsförmedlingen, 2015a). Personalstyrkan har alltså 

ökat rejält under den tid som informanterna i denna studie arbetat på Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 

I inledningen av Arbetsförmedlingens verksamhetsplan för 2015 (Arbetsförmedlingen, 2015b) skriver 

generaldirektören Mikael Sjöberg att det finns ett viktigt utvecklingsbehov och att det är i och med 

dessa stora utmaningar som Arbetsförmedlingens Förnyelseresa inletts. En prioriterad målsättning 

med Förnyelseresan är att förtroende för myndigheten skall återskapas och ett långsiktigt arbete 

påbörjas i Förnyelseresan med målet att skapa en effektiv myndighet som gör större samhällsnytta. I 

dokumentet beskrivs sedan externa utmaningar kopplade till arbetsmarknaden och interna 

utmaningar som är kopplade till utvecklingsplanen för 2015.   

De interna utmaningarna beskrivs ha framkommit i årsredovisningen för 2013 och exempelvis vara 

brister i verksamhetsutvecklingen och brister i styrningen av utvecklingsverksamheten. 

Organisationen har präglats av för mycket detaljstyrning och brist på helhet i ledarskapet. 

Årsredovisningen har visat på en eftersatt kompetensutveckling  varför en genomtänkt personal- och 

kompetensplanering med fokus på långsiktighet skall lanseras under 2015. Den höga 
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arbetsbelastningen beskrivs vara en genomgående källa till frustration där de arbetsuppgifter som 

upplevs meningsfulla blir nedprioriterade till fördel för det som ses som onödig administration. Den 

senaste medarbetarundersökningen visar på hög upplevelse av stress, varför myndighetens arbete med 

att öka medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssituation behöver adresseras i 

utvecklingsarbetet (Arbetsförmedlingen, 2015b).  

Som en bilaga till verksamhetsplanen (Arbetsförmedlingen, 2015b) ligger dokumentet 

”Utvecklingsportföljen”, i vilken Förnyelseresan presenteras som något som skall ske kontinuerligt 

med start under 2015. En kunddriven verksamhetsutveckling med fokus på att kundernas förtroende 

för Arbetsförmedlingen skall öka genom att Arbetsförmedlingen testar nya arbetssätt och förbättringar 

i tjänster och service. Det betonas dock att utvecklingsportföljen även behöver innefatta satsningar i 

kategorin ”ordning och reda” för att förändringen skall ske i den riktning som ledningen pekar. Vikten 

av att balansera utvecklingsarbetet så att det förenklar för kunderna med förändringar som är av 

tvingande karaktär och med uppdragsgivaren som avsändare, betonas. Utvecklingsarbetet i och med 

Förnyelseresan behöver även genomföras på ett sätt som inte påverkar att uppdraget utförs i enlighet 

med regelverket (Arbetsförmedlingen, 2015b). I skrivande stund har detta utvecklingsarbete inte 

påverkat verksamheten på något drastiskt vis, men de aspekter av Förnyelseresan som 

arbetsförmedlarna märkt av, framkommer i avsnittet med resultat och analys.  

 

Förförståelse 

Innan jag började studera arbetade jag på Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare. Under min tid 

på Arbetsförmedlingen minns jag många diskussioner om vad vi arbetsförmedlare skulle kunna, men 

mycket färre diskussioner om lärande. Samtidigt så lärde jag mig otroligt mycket under min tid på 

Arbetsförmedlingen då det är ett arbete som jag upplevde som otroligt kunskapsintensivt och 

utvecklingsinriktat. Även om lärande inte diskuterades på daglig basis är jag medveten om att jag har 

en förförståelse gällande arbetet som arbetsförmedlare och lärandet på Arbetsförmedlingen. Ur ett 

hermeneutiskt perspektiv kan förförståelse betraktas som en tillgång till forskningen då det 

exempelvis kan minska den kulturella distansen mellan forskaren och miljön där texterna producerats 

(Westlund, 2015) och det är även så jag har valt att använda min förförståelse, som något jag upplever 

gagnar denna studie. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur arbetsförmedlarna upplever lärandet i arbetet på Arbetsförmedlingen. 

Jag vill undersöka vad de har för upplevelser av förutsättningarna för lärande i arbetet och vad de 

beskriver vara drivkraften för deras individuella lärande. Jag vill även undersöka hur 

arbetsförmedlarnas upplevelser kan förstås som en balans mellan det reproduktiva respektive 

utvecklingsinriktade lärandet och utförandets respektive utvecklingens logik. Dessa begrepp kommer 

att beskrivas mer ingående i min forskningsgenomgång. Syftet kommer att studeras genom följande 

frågeställningar:  

• Vad har arbetsförmedlarna för upplevelser av förutsättningarna för lärande i arbetet på 

Arbetsförmedlingen? 

• Vad beskriver arbetsförmedlarna för drivkrafter för sitt eget lärande? 

• Hur kan arbetsförmedlarnas upplevelser förstås som en balans mellan det reproduktiva 

respektive utvecklingsinriktade lärandet, samt utförandets respektive utvecklingens 

logik?   

Tanken är att resultatet av studien skall kunna användas i fortsatta diskussioner kring 

lärandestrategier i ett föränderligt arbetsliv. 
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer jag ta upp teorier kopplade till forskning om lärande i arbetslivet, samt 

presentera ett urval av studier som är gjorda inom detta område. När jag gjorde min 

forskningsgenomgång begränsade jag mig till studier gjorda gällande arbetsplatslärande i branscher 

med liknande förutsättningar som Arbetsförmedlingen. 

 

Lärande i arbetslivet  

Traditionellt sett har lärande i arbetslivet uppfattats som något enbart produktionsinriktat och 

förknippat med få utvecklingsmöjligheter för de anställda (Ellström, 2004). Tidiga företrädare för 

detta synsätt är exempelvis Dewey, Braverman och Lyotard, som inte likställer lärande med utveckling 

enbart effektivitetsinriktat lärande. I kontrast till detta synsätt har en mer optimistisk ståndpunkt 

börjat urskilja sig där lärande inte bara är produktionsinriktat utan även en utveckling av kunskap, 

kompetens och andra resurser, vilka främjar såväl individens, som verksamhetens utveckling. I linje 

med ovanstående positiva synsätt ligger även uppfattningen om att lärande sker integrerat i det 

dagliga arbetet (Ellström, 2004). Ellström (2004) menar att lärande behöver ses både som en process 

och som en produkt. Lärande är ur den synvinkeln både en aspekt av subjektets samspel med 

omgivningen och ett resultat av det samspelet. Omgivningen är således subjektets lärandemiljö och 

dess förhållanden som antingen underlättar eller försvårar. Utöver omgivningen tillkommer subjektets 

egenskaper, kunskaper, färdigheter och intressen. 

Ellström (2001) beskriver hur vikten av integrerat lärande på arbetsplatser är välkänt, men de villkor 

som främjar sådant lärande är däremot inte alls lika välkända. Under de senaste årtiondena har vi 

kunnat bevittna hur betoningen på arbetsplatslärande och behovet av arbetsplatslärande lyfts fram 

som nödvändigt för både individer och organisationer. Denna utveckling speglar den breda 

uppfattningen bland forskare och beslutsfattare att arbetsplatslärande är av vikt både för ökande 

produktion, innovation och konkurrenskraft. Dock tar inte argumenten slut vid dessa ekonomiska 

aspekter. Ellström (2001) argumenterar för att arbetsplatslärandet också är en väsentlig aspekt vad det 

gäller stressreduktion och hälsosamma arbetsplatsförhållanden. Kraven och potentialerna för lärande 

på arbetsplatser har grund i flera empiriska studier, genomförda i en rad olika arbetsplatsmiljöer och 

de visar på att det behövs gynnsamma förutsättningar för att arbetsplatslärande skall kunna frodas i 

kunskapsintensiva arbetsmiljöer.   

 

Olika verksamhets- och lärandelogiker  

Ellström (2004) beskriver olika verksamhets- och lärandelogiker, vilka står för olika sätt att hantera 

vad, hur och under vilka villkor vi lär. Dessa logiker avspeglar sig inte bara i tankesätt kring lärande i 

arbetslivet utan också i hur man organiserar arbetet för att främja arbetsintegrerat lärande i en 

organisation. De två verksamhets- och lärandelogikerna står inte emot varandra utan används 

komplementärt: båda behövs för långsiktig utvecklingskraft. Dock konkurrerar de om samma 

tillgängliga resurser i en organisation, varför de existerar i ett spänningsförhållande sinsemellan 

(Ellström 2004, 2005). Ellström (2005) beskriver hur arbetsplatslärande präglas av en dubbelhet som 

Ellström benämner som arbetsplatslärandets janusansikte. Liknelsen grundar sig i att 

arbetsplatslärande är dubbelt på så sätt att det dels fokuserar på rent reproduktivt lärande som syftar 

att effektivisera arbetet, vilket görs genom att lärandet fokuserar på reproduktionen av kunskaper, 

värderingar och handlingsmönster inom ramen för rådande ordning. Andra sidan av janusansiktet 

representeras av det utvecklingsinriktade synsättet på lärande. Utvecklingsinriktat lärande innebär en 

utveckling av kunskap, kompetens och de mänskliga resurserna som även långsiktigt främjar 

verksamhetens och individens utveckling. Denna typ av lärande har tydligare framtidsfokus och ses 

mer som något som sker kontinuerligt i det dagliga arbetet.  

Ellström (2005) argumenterar för att lärandet på en arbetsplats gynnas av båda typer av lärande där 

exempelvis det reproduktiva lärandet kan medföra att rutiner skapas för återkommande 
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arbetsuppgifter och på så sätt frigör resurser att ägna åt utvecklingsinriktat lärande. Lärandet sker då i 

likhet med den hermeneutiska spiralen som en process där det invanda skapar trygghet och grund att 

röra sig mot det okända och så vidare. Frågan rör snarare vilka möjligheter det finns att låta 

lärandeprocessen följa en sådan process som rör sig mellan rutin och reflektion. Det beror på hur 

verksamheten utformas och vilka villkor för lärande som råder, vilket förklaras genom att två 

idealtypiska sätt att tänka kring verksamhet och lärande: Utförandets respektive utvecklingens logik 

(Ellström, 2005).  

Ellström (2004, 2005) beskriver hur utförandets logik domineras av en strävan att utföra arbetet så 

effektivt som möjligt, samt att detta utförande är tillförlitligt även över tid. För att uppnå detta strävar 

man efter homogenitet i verksamheten, att minimera variationen. Det reproduktiva lärandet 

premieras: ett väl inlärt, rutinartat handlande där uppkomna problem löses genom etablerade 

instruktioner. Reflektion premieras endast om det gynnar effektivisering och målinriktat handlande. 

Utförandets logik blir ofta härskande när en organisation präglas av fokus på effektivitet, styrning och 

kontroll. Ett kortsiktigt produktionstänk avspeglar sig också i ett lärande som fokuserar på utförande 

och det reproduktiva. Även i verksamheter hårt präglade av utförandets logik förekommer det 

utvecklingsinriktade lärandet, men det sker via det informella lärandet, vilket gör att det heller aldrig 

kommer upp till ytan som en eventuell framgångsfaktor. Den överhängande risken är att utförandets 

logik med det reproduktiva lärandet helt konkurrerar ut det utvecklingsinriktade lärandet från 

verksamhetens officiella agenda (Ellström, 2005). Utförandets logik kan vara ett effektivt sätt att 

hantera den dagliga arbetsbelastningen utan att ge avkall på känslan av trygghet och stabilitet i 

tillvaron. Utförandets logik kan ses som en förutsättning för den trygghet individen behöver känna för 

att ta steget till utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004). Utvecklingens logik domineras av strävan 

att främja reflektion och innovation. Strävan att pröva nya synsätt för att möta nya situationer och 

krav. Skapa förutsättningar för heterogenitet: mångfald och variation. Ett lärande som ställer krav på 

acceptans för misslyckande, förmåga till kritisk analys och möjligheter och resurser att experimentera 

och pröva olika handlingsalternativ. Denna logik förutsätter utvecklingsinriktat lärande som drivkraft 

(Ellström 2004, 2005).  

Svårigheten ligger i att hitta balansen mellan satsningarna på respektive logik. Svårigheterna kan 

kopplas till tidsmässiga och andra resurser som avsätts för att främja arbetsintegrerat lärande. 

Ellström (2004) tar upp att forskning visar att utvecklingsinriktat lärande kräver mer resurser, till och 

med visst överflöd, för att inte konkurreras ut av rutinmässiga krav. Satsningarna i linje med 

utvecklingens logik ger dock sällan omedelbara resultat varför de mer lättkalkylerade vinsterna med 

utförandets logik tenderar att framstå som mest fördelaktiga. Tid och andra objektiva resurser är inte 

tillräckligt, en subjektiv medvetenhet hos ledning och medarbetare gällande vad för möjligheter 

lärande i arbete kan innebära och hur de möjligheterna tas till vara. Ellström (2004) beskriver att 

genomförda studier har visat att den subjektiva medvetenheten till och med kan vara viktigare än 

objektiva resurser. I de flesta verksamheter är utförandets logik dominerande – fokus på effektiv 

handling, planering, styrning och kontroll kan bero på en allt för kortsiktig syn på produktivitet och 

lönsamhet. Studierna har dock visat att även om utförandets logik dominerade fanns det utrymme för 

utvecklingsinriktat lärande. Studierna pekar dock på att det vardagliga kreativa lärandet sker 

inofficiellt och därför inte synliggörs eller uppmärksammas. När det sker bakom scenen framgår inte 

heller betydelsen av den utvecklingsinriktade logiken och den sortens lärande hamnar inte på den 

officiella agendan (Ellström 2004, 2oo5).  

Svensson (2014) utgår från Ellströms beskrivning av de olika verksamhets- och lärandelogikerna när 

han diskuterar arbete som miljö för lärande och som en relation mellan arbetsutförare och situation. 

Svensson betonar vikten av att låta det arbetslivspedagogiska perspektivet även innefatta forskning 

kring hur förhållandet mellan arbete och lärande kan förstås, hur relationen mellan utövare och 

situationer i arbetslivet byggs upp. Även de mest standardiserade arbetsuppgifter innefattar variation, 

men Svensson argumenterar för att Ellströms modell inte uppmärksammar variationen, utan att det 

snarare är bristen på variation som framhävs. Svensson menar att variation finns i samtliga 

arbetsuppgifter oavsett om det är samma eller olika utförare. Även om resultatet är i linje med det 

reproduktiva lärandet och utförandets logik så är vägen dit varierande. Utvecklingens logik präglas av 
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en arbetssituation som är öppen och med få förutbestämda arbetsuppgifter. Öppenheten skapar 

utrymme för variation, men det är utföraren och dess tankar om hur arbetsuppgifterna bör utföras blir 

avgörande för hur det kommer bli gjort. Det är relationen mellan utförare och situation som avgör om 

utveckling kommer att ske. Vi behöver därför även fokusera på relationen mellan utförare och 

situation för att nå djupare förståelse och kunskap om arbete och lärande i arbete. Svensson påpekar 

att även om verksamhets- och lärandelogikerna beskriver karaktären hos verksamheter, förväntningar, 

krav och sätter ramarna för arbetet så är det utförarens relation till arbetet som avgör om hen lär sig. 

Helheten av arbetsrelationerna och lärandet i dessa. Det är i variationerna vi kan hitta svar på 

potential för utveckling. Utförarens förhållningssätt och uppfattning om hur hen skall utföra sitt arbete 

är den arbetsrelation som enligt Svensson (2014) kan leda till fördjupad kunskap om lärande i arbete. 

 

Informellt lärande i arbetslivet 

Eraut (2011) beskriver en studie som grundar sig på två forskningsprojekt genomförda i 

Storbritannien inom branscher fokuserade på företagande, bokföring, teknik och hälsovård. Projekten 

utgick från frågeställningarna ”Vad lärs på jobbet?”, ”Hur sker lärandet?” och ”Vilka faktorer påverkar 

mängden och inriktningen på arbetsplatslärandet?”. Nio källor till lärande identifierades, varav fyra av 

dessa var av formell karaktär. Formella källor till lärande var exempelvis framtaget 

utbildningsmaterial, speciella event eller kortare kurser. Även de formella byggde dock på understöd 

av informellt lärande. Det kunde till exempel handla om att man under en kortare kurs samarbetade 

med en mer erfaren kollega, vilket hade märkbar positiv effekt på lärandet. Eraut (2011) skriver att de 

källor till informellt lärande som hittades var exempelvis mentorskap, konsultation och samarbete i 

arbetsgruppen eller lärdomar från utmaningar i arbetet. Det visade sig även att timingen för formella 

utbildningssatsningar var avgörande. Det behövde ske precis i rätt tid för att ge någon effekt. Att ha 

tillgång till manualer och föreskrifter sågs allmänt som något positivt, men när det kom till att 

verkligen använda dem var det endast en minoritet som faktiskt använde dem, medan övriga gjorde 

allt de kunde för att undvika dem. En övervägande majoritet ansåg att de informella lärandemiljöerna 

var av vikt och att konsultera kollegor var en välintegrerad del i samtliga branscher, men dessa 

aktiviteter var sällan del av den officiella agendan utan byggde på kontakter och arbetssätt inom den 

närmsta arbetsgruppen (Eraut, 2011).  

Projekten visade att deltagarna lärde sig mycket mer genom det dagliga arbetet än genom formellt 

organiserade lärandesituationer. Är omständigheterna gynnsamma så kan arbetsplatslärande 

förstärkas genom att öppna upp för lärande parallellt med en rad arbetssituationer: auskultation är ett 

sådant positivt exempel. Auskultation kan dels medföra att man lär sig hur kollegor tacklar liknande 

problem som man själv ställs inför och dels ge mer kunskap om vad kollegorna besitter för kunskap så 

att man i större utsträckning kan använda sig av dem i sitt lärandenätverk (Eraut, 2011).  

Eraut (2011) menar att studien visade på ett antal faktorer som är av vikt vid arbetsrelaterat lärande. 

Stöd och feedback var en sådan faktor, men det var även viktigt att ha rätt nivå på utmaningarna: både 

fysiskt, psykiskt och känslomässigt behövde dessa vara väl balanserade utifrån medarbetarens 

kompetens. Andra faktorer som påverkade var deras engagemang i arbetet, kollegor, uppmuntran 

samt deras egen känsla av hur viktigt deras arbete var, vilket inte alltid låg i linje med chefens 

prioriteringar.  

Eraut (2011) beskriver att strukturen på arbetet var central för deltagarnas utveckling då den avgör 

graden av utmaningar: samarbeten, möjligheten att arbeta med mer erfaren personal och möjligheten 

att bygga relationer som kan ge feedback och stöd. Arbetsbelastningen behövde ligga på en nivå där 

arbetsuppgifterna kunde göras med reflektion, var den för hög utvecklades endast copingstrategier. 

Mer erfarna kollegor behöver balansera behovet för omedelbar avlastning med att få kollegor med mer 

bred erfarenhet, men som kanske inte var i produktion lika snabbt. Slutligen tar Eraut (2011) upp att 

båda forskningsprojekten visade på att det informella lärandet står för mellan 70-90% av lärandet, 

men hanteras som om det var en oavsiktlig biprodukt. De flesta lärandediskussioner fokuserade därför 

på formella utbildningar och lärandemöjligheter.  
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Berg och Chyung (2008) presenterar delar av en studie som genomförts i USA. Studien bygger på en 

enkät som gått ut till 125 som arbetar med arbetsplatslärande, som fick uttala sig om sitt eget 

arbetsplatslärande. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som upplevs påverka informellt 

lärande på arbetsplatsen, samt vilka typer av informellt lärande som engagerar medarbetarna. Studien 

syftade även undersöka förhållandet mellan engagemang i informellt lärande och förekomsten av de 

faktorer som kännetecknar en lärande organisation.  

Berg och Chyung (2008) skriver att studien inte hittade något tydligt samband mellan kännetecken för 

en lärande organisation och informellt lärande. Det finns en tendens inom forskning på lärande 

organisationer att fokusera på organisationsnivån och negligera individperspektivet. Större vikt 

behöver läggas på att bidra med forskning kring det individuella lärandets roll. 

Slutsatsen av studien är att den visar att medarbetarna i mycket högre grad lär av informella 

situationer än de gör av formella situationer. Det finns en bred variation av informella 

lärandestrategier att använda. Det som medarbetarna upplevde påverka det informella lärandet mest 

var framförallt grad av intresse i det aktuella ämnet. Det som upplevdes påverka allra minst var 

möjligheten till högre lön eller andra ekonomiska fördelar (Berg & Chyung, 2008) 

 

Effekter av möjligheter till lärande och utveckling  

Depolo, Guglielmi, Panari och Simbulas (2010) artikel bygger på en mindre del av en större studie. 

Studiens datainsamling utgår från enkäter som 199 anställda inom rättsväsendet i norra Italien 

besvarat. Behovet av undersökningen utgår från resultatet av medarbetarundersökningar där anställda 

inom offentlig sektor gett välmående på jobbet mycket låga betyg. Departementet för statsförvaltning i 

Italien har slagit fast att ett av de största hindren för välmående inom italienska offentliga 

verksamheter är den snabba förändringstakten i normer och lagar och vilken service som erbjuds 

allmänheten. Depolo et al. (2010) bedömde det därför intressant att undersöka om arbetsplatslärande 

kan agera buffert i de stressiga situationer arbetet innebär. 

Depolo et al. (2010) belyser vikten av arbetsplatskunskaper i dagens arbetsliv i och med dess snabba 

förändringstakt. Dagens arbetsliv ställer ökade krav på medarbetarna. De förväntas ständigt utveckla 

sina kunskaper och bredda sin kompetens. Kompetensen kretsar till stor del kring att kunna hantera 

arbetsplatsförändringar, då just inslaget av förändring är det mest konstanta att hantera. Ju snabbare 

och utbredda förändringar desto större krav på medarbetarna att utveckla de kompetenser som gör att 

de klarar av förändringar. Fortsatt betonar Depolo et al. (2010) vikten av att undersöka hur det 

föränderliga arbetslivet påverkar medarbetares hälsa och rollen arbetsplatslärande har i relationen 

mellan ökade krav och välmående. Lärande och utveckling kan ses som en organisationsresurs som 

rustar medarbetarna att hantera evig förändring och de ökade krav som dagens arbetsliv präglas av.  

Resultatet av studien (Depolo et al., 2010) visar att lärande och utveckling reducerar känslan av 

otrygghet och leder till trygghet i en föränderlig miljö. Lärande- och utvecklingsmöjligheter fungerar 

som en buffert för att hantera stress och behovet av återhämtning minskar. En högre arbetsbelastning 

medför inte högre känsla av stress om medarbetaren även upplever större möjligheter till lärande och 

utveckling. Höga krav kopplas till behov av högre nivåer av återhämtning endast när medarbetarna 

inte har möjlighet att själva lösa problem, anpassa sin arbetstakt och avgöra hur de skall lösa en 

uppgift. Stora möjligheter att lära leder till stor tolerans för höga krav. Arbetsplatslärande rustar med 

andra ord medarbetare att klara av ökad arbetsbelastning. 

Slutligen skriver Depolo et al. (2010) att möjligheten att lära på jobbet ofta kan vara en process som 

involverar kunskap, förmågor och attityder vilka möjliggör att organisationen lär sig hantera 

förändringar. Att utveckla färdigheter inom kommunikation, problemlösning och skicklighet i service 

gentemot kunder lärs bäst på arbetsplatsen och är sådana färdigheter som rustar medarbetarna att 

klara arbetet trots hög arbetsbelastning och ständigt föränderliga arbetsuppgifter.  
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Olika lärandenätverk 

Boud och Middleton (2003) tar upp att arbetsplatslärande står för en stor del av det lärande som sker 

av vuxna under deras livstid. Författarna skriver att flertalet studier som bygger på vuxnas lärande har 

visat att det formella lärandet är av mindre vikt än det informella lärandet. Det vuxna lär under sitt 

arbetsliv hänger alltså till stor del på de informella relationerna och lärandenätverken, varför Boud och 

Middleton argumenterar för att det är av vikt att studera dessa vidare. Studier inom detta område 

fyller även en viktig funktion då det informella arbetsplatslärandet annars riskerar ske helt bakom 

kulisserna. Den som ansvarar för arbetsplatslärandet är ofta en överordnad och i och med den 

hierarkin är det vanligt att det egentliga lärandebehovet aldrig kommer till den ansvariges kännedom, 

då de anställda vill förmedla att de redan är kompletta i sin yrkesroll och sköter istället det egentliga 

lärandebehovet via informella arenor (Boud & Middleton, 2003).  

Artikeln (Boud & Middleton, 2003) bygger på resultatet av ett forskningsprojekt i Australien med 

syftet att hitta sätt informellt lärande kan användas effektivt inom organisationer. Studien utgår från 

en större problemformulering, men det som tas upp i artikeln är en mindre del av det som 

framkommit gällande hur anställda hittar vad de behöver för att jobba effektivt. Studien är kvalitativ, 

där subjektiva erfarenheter av arbete och lärande tas upp. Informanterna innefattar anställda på en 

statlig yrkesskola och anställda på ett universitet inriktat på teknik. Fyra olika arbetsgrupper 

intervjuades: Yrkeslärare, utbildningsledningen, HR-personal, lärare som endast jobbar med externa 

företag.  Under semistrukturerade intervjuer fick de anställda svara på frågor kring vad som är deras 

primära källa till arbetsplatsinformation och hur de hanterar utmaningar i jobbet: Vem går de till med 

vad? Boud och Middleton (2003) vill med sin artikel belysa olika sätt för anställda att lära av varandra 

inom olika grupper i en organisation. Författarna har fokuserat på det informella lärandet, då ökad 

förståelse för det informella lärandet också medför ytterligare förståelse för det formella lärandet. 

Boud och Middleton beskriver hur tidigare studier lyft fram just socialt deltagande som ett ramverk för 

informellt lärande. Att delta i relationerna på arbetsplatsen skapar identitet och mening och däri skulle 

då det informella lärandet vara invävt.  

Resultatet av studien (Boud & Middleton, 2003) visar att de informella nätverken för lärandet var en 

nyckelfaktor i gruppernas lärande, men hur de var utformade påverkades framförallt av de individer 

som arbetade i respektive grupp, samt arbetsuppgifter och dess utmaningar i respektive grupp. De 

likheter i lärandeområden som visade sig grupperna emellan kretsar kring tre huvudområden: 

sakkunskap om de organisatoriska processerna, det sociala spelet på arbetsplatsen och förmågan att 

hantera atypiska händelser. Dessa tre områden överlappar varandra och innefattar olika detaljer 

beroende på grupp, men identifierades i samtliga grupper (Boud & Middleton, 2003).  

Boud och Middleton (2003) skriver att tidigare studier visat att hur man hanterar det atypiska är en 

bra beskrivning av hur arbetsplatslärande används. Det är kunskap invävt i arbetet där både teoretisk 

kunskap och direkta erfarenheter sammansmälter och problemet kan lösas av de anställda själva. När 

en svårighet uppstår gällande organisatoriska processer i arbetet så är det troligt att en person 

kommer börja med att söka svar via intranätet. Om detta inte ger svar letar man upp en ”expert” på 

området. En expert är troligtvis någon som man tror kan något om frågan, men befinner sig på samma 

nivå i organisationen jämlik en själv och finns i ens fysiska närhet. Om någon nära inte kan svara 

frågar man en annan jämlik som inte sitter lika nära. Om detta misslyckas kontaktas en chef. Detta sätt 

fungerar framförallt bra inom det första huvudområdet för lärande, men inte när det gäller det sociala 

spelet och hanterandet av atypiska händelser, då det sällan går att lösa med hjälp av intranätet. Då 

kopplas istället formella och informella nätverk in direkt. Studien (Boud & Middleton, 2003) visade 

även att cheferna ses som en del av lärandenätverken, men att de anställda försökte minimera deras 

inblandning i lärandet, förutom de tillfällen det var oundvikligt att undvika deras inblandning.  

 

Olika lärandemönster på en arbetsplats 

Baert och Govaerts (2012) tar upp att det finns behov av nya strategier för arbetsplatslärande. För att 

möta dagens krav på kontinuerlig professionell utveckling behöver både organisationer och dess 
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anställda ta initiativ, inte bara genom att delta i formell utbildning utan även genom att aktivt 

engagera sig i sitt arbetsplatslärande. Baert och Govaerts (2012) beskriver hur ett  flertal empiriska 

studier bekräftar att genom att erbjuda anställda utveckling presterar organisationen bättre. Givet 

vikten av detta kan inte organisationer förlita sig på endast slumpmässigt lärande på arbetsplatsen. De 

lärandestrategier som tas fram från ett huvudkontor eller en personalavdelning med syftet att 

stimulera utveckling och informellt lärande har dock sällan visat sig ge önskvärt resultat. Baert och 

Govaerts presenterar en möjlig förklaring till detta, vilket är att de anställda inte kan undgå lärande. 

De blir kontinuerligt konfronterade med förändringar i sitt arbete och dessa hanterar de genom att 

lära. I en sådan arbetsmiljö är vissa former och sätt att lära redan implementerade varför en strategi 

framtagen på huvudkontoret sällan får resultat om det inte finns en medvetenhet om redan etablerade 

lärandemönster.  

Baert och Govaerts (2012) beskriver lärandemönster som en uppsättning av lärandemöjligheter som 

faktiskt används av de anställda som gör samma typ av arbete inom organisationen. Lärandemönstret 

består av en samling formella och informella lärandeaktiviteter – under en viss period i en 

organisation. Lärandemönstren bygger på en mer eller mindre stabil uppsättning av läraktiviteter och 

situationer även om organisationen och deras avdelningar utvecklas och att enskilda anställda byts ut 

över tid. Baert och Govaerts (2012) menar att ett lärandemönster blir förankrat i 

organisationsstrukturen, kulturen och arbetsrutinerna. Dessa rutiner är resultatet av beslut och vanor 

som passar organisationens identitet och historia. Flera lärandemönster existerar samtidigt inom 

samma organisation, då personalen tillhör officiella eller inofficiella grupper även om samtliga i den 

större personalgruppen arbetar med liknande uppgifter. Det är genom att ta reda på vilka rådande 

lärandemönster är, som det finns möjlighet att skapa effektiva lärandestrategier på en arbetsplats.  

Artikeln (Baert & Govaerts, 2012) bygger på en kvalitativ studie som bland annat hade syftet att ta reda 

på vilka lärandemönster som kan identifieras inom den offentliga arbetsförmedlingen i Belgien. 

Arbetsförmedlingen i Belgien arbetar med arbetsförmedling, studie- och yrkesvägledning och 

kompetensutveckling för både anställda och arbetslösa. Arbetsförmedlingen är en egen myndighet 

med regionalt uppdelade kontor som överses av huvudkontoret som ligger i Bryssel. Handläggarna i 

studien arbetar med arbetsförmedling, kompetensutveckling och vägledning för både anställda och 

arbetslösa personer. Handläggarnas jobb är kunskapsintensiva, kräver mycket kompetens om olika 

branscher och är ständigt utmanande då förändringar sker både i deras eget arbetsliv och kontinuerligt 

på arbetsmarknaden inom de branscher som de förväntas vara experter (Baert & Govaerts, 2012).  

Baert och Govaerts (2012) visar på att lärandemönster formas av två huvudvillkor: de formella 

lärandeaktiviteterna och förutsättningar för informellt lärande. Inom dessa villkor ryms undervillkor 

så som att den fysiska miljön möjliggör lärande och att den sociala arbetsmiljön är sådan att kollegor 

upplever att de kan kontakta varandra och på så sätt lära. En bredd av lärandemönster identifierades, 

men de mest tydligt förekommande har sammanfattats och ses som de grundläggande 

lärandemönstren: ”Olympic learning patterns”, ”Helpdesk learning patterns”, ”Job performance 

learning patterns”, ”Entrepreneurial learning patterns”, samt ”Agora learning patterns”. 

”Olympic learning patterns” bygger framförallt på formella lärandeaktiviteter som är starkt 

kontrollerade av ledningen och i linje med huvudkontorets riktlinjer och mål för verksamheten. Även 

”Entrepreneurial learning patterns präglas av de formella lärandesituationerna, men inom detta 

lärandemönster finns till skillnad från ”Olympic learning patterns” en stor medvetenhet gällande 

lärandevillkoren och handläggarna känner inget tvång att lära. De ser snarare lärande som en del av 

sitt jobb och till och med avkopplande. Det är deras personliga motivation och intresse som avgör vilka 

lärandeaktiviteter de engagerar sig i. Inom ”Job performance learning patterns” begränsar 

arbetsgruppens förutsättningar möjligheten till lärande.  Förutsättningarna inom grupper med detta 

lärandemönster präglas av hög arbetsbelastning, underbemanning, låg eller för hög komplexitet i 

yrket, lite tid för reflektion och huvudfokus på att jobbet utförs. De anställda känner sig tvingade att 

hålla sig uppdaterade, men upplever få möjligheter att lära och har därför svårt att känna att de kan 

leva upp till förväntningarna. ”Helpdesk learning patterns” visade sig vara ett vanligt lärandemönster 

hos anställda med hårt strukturerade scheman och vana av hög arbetstakt. De möter ständigt nya och 

komplexa frågor i och med att klienternas situationer varierar i hög grad. Inom detta lärandemönster 
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håller anställda sig uppdaterade genom att själva söka information de upplever sig behöva. Det 

informella lärandet är det dominerande och detta lärandemönster är ganska tvingande i och med att 

de anställda förväntas hålla sig ständigt informerade och uppdaterade. Inom ”Agora learning patterns” 

riktas stor uppmärksamhet inom organisationen för att hitta sätt där alla anställda kan mötas. Detta 

lärandemönster innefattar en bredd av lärandemöjligheter, men att konsultera kollegor och lösa 

aktuella och potentiella problem är prioriterat. Den sociala arbetsmiljön används som mötesplats i 

form av informell konsultation, gruppmöten och nätverksträffar. Lärandemöjligheterna som är 

tillgängliga fokuserar alltid på att möta kollegor, dela idéer och diskutera frågor i team. Synliggörandet 

av lärandet är svag inom detta lärandemönster: varken anställda eller ledare härrör arbetsplatsens 

villkor till lärande, de ser det bara som ett sätt att arbeta (Baert & Govaerts, 2012).  

Baert och Govaerts (2012) skriver att samtliga ovanstående lärandemönster identifierades i den 

studerade organisationen, men att ”Agora learning patterns” var det vanligaste lärandemönstret. 

Författarna förklarar detta med att ett sådant lärandemönster passar de typer av verksamheter som är 

en kunskapsintensiva och ställer krav på yrkeskunnande, men erbjuder frihet i utförandet av 

arbetsuppgifterna.  

Avslutningsvis beskriver Baert och Govaerts (2012) hur studien visat på en rad faktorer som haft tydlig 

påverkan på utvecklandet av lärandemiljön och dess lärandemönster. En sådan faktor var hur de 

formella lärandeaktiviteterna och villkoren för informellt lärande såg ut: även om en mångfald av 

lärande erbjöds utvecklar grupperna egna preferenser till huruvida de kommer använda eller inte 

använda lärandemöjligheterna. En del lärandeaktiviteter kommer vara tydligt erkända och använda 

som lärandesätt, medan andra inte blir använda alls. En annan viktig faktor var medvetande om vilka 

arbetsvillkor som råder inom respektive grupp. Att vara medveten om gruppens grundläggande 

förutsättningar är nödvändigt då dessa bildar ramarna för lärandet och påverkar hur lärandemönstret 

utvecklas. Slutligen framhåller Baert och Govaerts att lärandemöjligheterna kommer uppfattas och 

användas i olika stor utsträckning beroende på den anställdes upplevelse av om det är ett erbjudande 

att lära eller ett tvång att kunna. 

 

Metod  

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur vilka beslut jag fattat i utformningen av denna studie, 

samt på vilka grunder. Avsnittet börjar med att jag presenterar hur forskningsgenomgången 

genomfördes och därefter går jag igenom hur urvalet och genomförandet gick till. Slutligen kommer 

jag beskriva hur jag hanterat frågorna kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och de 

forskningsetiska aspekterna av studien.  

 

Forskningsgenomgång 

Som ett första steg att ta mig an denna studie om arbetsförmedlares tankar om lärande i sitt arbete 

gjorde jag en forskningsgenomgång. Jag började med att titta igenom tidskriften Pedagogisk 

Forskning i Sveriges arkiv. Jag sökte därefter vidare bland avhandlingar och vetenskapliga artiklar 

genom Google Scholar och Umeå universitetsbiblioteks databas. Jag använde sökord som 

”arbetslivspedagogik”, ”lärandestrategier”, ”informellt lärande”, ”förutsättningar för lärande”, 

”arbetsintegrerat lärande” och ”arbetsplatslärande”, på både svenska och engelska. När jag hittade 

artiklar som var relevanta undersökte jag vad de hade för sökord kopplade till sig, utöver de jag 

använt, och sökte på så sätt vidare. Jag läste även igenom referenslistan på de avhandlingar och 

artiklar som kändes relevanta, för att hitta fler passande källor. Jag fokuserade på artiklar från 

tidskrifter som Umeå universitetsbiblioteks databas markerat som ”peer-reviewed”. Vissa av de 

internationella vetenskapliga tidskrifterna hade även funktionen att de tipsade om andra tidskrifter 

som behandlade närliggande kunskapsområde. Efter min första stora genomgång insåg jag att det 

fanns en stor mängd litteratur som fokuserar på arbetsplatslärande inom produktionstekniska 

branscher. Dessa sållade jag bort och avgränsade mina fortsatta sökningar till litteratur publicerad 
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under 2000-talet och som fokuserar på branscher eller arbeten med liknande förutsättningar som de 

jag kopplar samman med arbetet på Arbetsförmedlingen. 

 

Urval 

Jag tog kontakt med kontorschefen på en medelstor (cirka 50 anställda) Arbetsförmedling i Västra 

Götalands län. Jag valde att kontakta just den chefen eftersom jag tidigare varit i kontakt med henne 

och därför hade en etablerad kontakt. Jag använde mig således av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Kontorschefen ställde sig positiv till att jag genomförde undersökningen på det kontoret och gav 

mig tillgång till lokaler och kontaktuppgifter till arbetsförmedlarna. Bekvämlighetsurval var lämpligt 

då de enda parametrarna jag valde att ta med i urvalet var att informanterna skulle vara anställda på 

Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare. Jag valde därefter att kontakta 6 arbetsförmedlare som jag 

tidigare haft kontakt med när jag arbetade på Arbetsförmedlingen. Min tanke med detta var att då 

intervjutiden var planerad till 30 minuter och således begränsad ville jag komma i kontakt med 

personer som kände sig bekväma med mig och kunde tänkas vilja berätta om personliga upplevelser 

och dessutom kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien. Jag mailade ut mitt 

informationsbrev till dessa arbetsförmedlare (se bilaga 1) och samtliga tackade ja. Jag bokade in 6 

intervjuer som enligt plan skulle pågå i max 30 minuter. Dock fick den sista informanten förhinder 

med kort varsel, varför endast 5 intervjuer genomfördes. Intervjuerna pågick mellan 35-50 minuter 

och genomfördes på kontoret som arbetsförmedlarna arbetar, under arbetstid, i enskilda samtalsrum. 

Då jag redan fått ett rikt material under de första fem intervjuerna letade jag inte efter en ersättare för 

informanten som meddelade förhinder. Jag gör inte anspråk på att studiens resultat skall vara 

generaliserbart varför jag bedömde att det exakta antalet intervjuer inte är av vikt när det material jag 

ändå fått in visade sig vara så omfattande.  

De 5 informanter som deltog i min undersökning är samtliga anställda på Arbetsförmedlingen och 

jobbar som arbetsförmedlare. De har jobbat mellan 3 och 6 år på arbetsförmedlingen och har olika 

uppdrag. Uppdragen skiljer sig åt, men gemensamt är att samtliga informanter har uppdrag kopplade 

till arbetssökande som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av utökat 

stöd. Uppdragen kan exempelvis handla om arbete i Jobb- och utvecklingsgarantins Sysselsättningsfas 

(tidigare kallat Fas3), arbete med arbetssökande i samarbete med Försäkringskassan eller arbete med 

arbetssökande med funktionshinder som bedömts vara i behov av utökat stöd. Samtliga informanter 

har tidigare haft andra uppdrag på Arbetsförmedlingen. Av hänsyn till utlovad anonymitet kommer jag 

inte att redovisa vilken informant som har vilket uppdrag eller exakt antal år respektive informant 

arbetat. Min bedömning är att det inte är avgörande för studien, men att det däremot är sådana 

uppgifter som gör att anställda på berört kontor skulle kunna koppla citat och resonemang till 

specifika personer.   

 

Genomförande 

Jag har utgått från Brymans (2011) beskrivning av kvalitativ metod. Utgångläget är en induktiv ansats 

för att genomföra kvalitativa intervjuer utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Jag valde kvalitativa 

intervjuer då jag i linje med Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) beskrivning av fördelarna med 

kvalitativa metoder var intresserad av att få reda på mer om informanternas erfarenheter, tankar och 

upplevelser om ämnet, för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag ville även ha möjligheten att 

låta intervjun gå i den riktning som informanterna upplevde relevant och viktigt och lämna utrymme 

för fylliga svar, varför intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade. Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014) beskriver hur den halvstrukturerade intervjun har fördelen att den både erbjuder struktur och 

flexibilitet.  

Jag utgick från en intervjuguide med fasta teman som kunde utvecklas och tas upp i varierande 

ordning, beroende på hur intervjun fortlöp. Frågeställningarna i intervjuguiden är formulerade med 

hjälp av det som framkommit under forskningsgenomgången och utgår från mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag hade innan formuleringen av intervjuguiden även tagit del av Brymans (2011), 
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Denscombes (2000) och Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) tips för hur en intervjuguide kan 

formuleras. I linje med dessa tips genomförde jag en pilotstudie där jag använde mitt första utkast till 

intervjuguide och genomförde två intervjuer. Jag reviderade därefter intervjuguiden utifrån vad som 

framkommit under dessa intervjuer och upprättade den slutliga intervjuguiden (se bilaga 2).  

Under intervjuerna antecknade jag stödord samt spelade in hela intervjun via diktafon. Bryman (2011) 

beskriver hur det finns för- och nackdelar med ljudinspelning, men som oerfaren intervjuare upplevde 

jag att fördelarna med inspelningen vägde upp nackdelarna då jag upplevde mig kunna koncentrera 

mig bättre på samtalet när jag inte behövde lägga fokus på att anteckna det som sades. Jag 

transkriberade sedan intervjuerna och även om transkribering är tidskrävande upplevde jag det tydligt 

att det är mindre risk att utskriften av intervjun färgas av mina subjektiva upplevelser än om jag 

endast hade förlitat mig på mina minnesanteckningar.  

 

Analys 

Jag utgick från ett hermeneutiskt synsätt för att tolka och analysera resultatet. Jag valde det 

hermeneutiska synsättet då det är lämpligt när studiens fokus är att skapa förståelse för individers 

egna erfarenheter och upplevelser. Hermeneutiken harmoniserar även bra med de halvstrukturerade 

intervjuerna, i och med att deltagarna kommer ges möjlighet att just fokusera på sina egna 

erfarenheter och upplevelser (Westlund, 2015). Jag tilltalas även av det hermeneutiska synsättet där 

förståelse sker som i en pendelrörelse i det som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln eller den 

hermeneutiska spiralen där fokus går från helhet till del och från del till helhet (Thomassen, 2007). 

Jag har därför haft den hermeneutiska spiralen i åtanke när jag genomförde min analys.  

Jag började min analys med att läsa igenom det transkriberade materialet vid flertalet enskilda 

tillfällen. Jag valde att fokusera på specifika detaljer under vissa genomläsningar och på helheten 

under andra genomläsningar. Jag upprättade memos för att kunna koda materialet allt eftersom. Jag 

fortsatte genomläsningen till att jag upplevde att antalet koder var mättat och genomförde då 

tematiseringar i linje med Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) beskrivning av hur en kvalitativ 

analysprocess kan genomföras.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) beskriver hur kriterierna för att avgöra en undersöknings kvalitet inte är oomstridda 

vad det gäller kvalitativ forskning. Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i den 

bemärkelse de används inom kvantitativ forskning är inte direkt överförbara till kvalitativ forskning, 

då de senare genomförs under andra förutsättningar. Bryman beskriver däremot en anpassning av 

användningen av begreppen, för att de bättre skall stämma överens med förutsättningarna som råder 

inom kvalitativ forskning. Reliabilitet innefattar då frågor kopplade till hur tillförlitlig undersökningen 

är (Bryman, 2011). Denscombe (2000) beskriver hur man inom kvalitativ forskning kan uppfylla detta 

kriterium genom att man noggrant redogör för forskningens mål och grundläggande förutsättningar, 

hur forskningen genomfördes och det viktigaste resonemangen bakom de beslut som fattades gällande 

exempelvis urval. Med detta i åtanke har jag valt att vara noga med att förklara beslutsprocess så 

ingående som möjligt och redogöra för de parametrar som varit tongivande för denna undersökning, 

vilket förhoppningsvis varit en del i att stärka reliabiliteten i min studie. 

Bryman (2011) beskriver validitet som frågan om det som avses mätas faktiskt är det som mäts och om 

besluten har fattats på rimligt vis i relation till syftet med undersökningen. Jag har redogjort för min 

förförståelse och andra avgörande aspekter av min undersökning. Jag har knutit mina resultat till citat 

som kommer från de transkriberade intervjuerna. Jag har valt att ta med citat som står i strid med 

andra citat för att inte visa på en allt för ensidig bild samt för att se till att komplexiteten framgår. Jag 

har tagit ställning till min subjektivitet dels genom att redogöra för förförståelse och dels genom val av 

datainsamlingsmetod. Jag har använt mig av en intervjuguide som grundats i kurslitteraturen. Jag har 
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även valt att använda mig av diktafon för att miniminera mina subjektiva tolkningar. Sammantaget 

har dessa val bidragit till att stärka validiteten.  

Slutligen så förklarar Bryman (2011) att begreppet generaliserbarhet innefattar frågor kring huruvida 

studiens resultat skulle kunna generaliseras till andra miljöer. Eftersom jag valt att använda mig av ett 

mindre antal kvalitativa intervjuer fokuserar min undersökning på djup istället för bredd. Detta 

medför dock att det faller sig mindre lämpligt att dra några större slutsatser av mitt resultat. Bryman 

beskriver att ett sätt att presentera resultat som ändå skulle kunna användas till att dra slutsatser om 

andra fenomen är att presentera detaljerade beskrivningar av resultatet som då kan hjälpa läsaren att 

få en bild av hur pass överförbara resultaten är. Detta har jag haft i åtanke när jag beskrivit mitt 

resultat och även om min studie inte är generaliserbar så kan den tänkas generera kunskap som kan 

vara intressant för andra liknande kontexter och på så sätt vara överförbar till andra studier.  

Sammantaget har jag haft ovanstående kriterier i åtanke i planeringen och genomförandet av min 

studie. Jag har varit medveten om svårigheterna varför jag gjort det som är möjligt att göra i fråga om 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och framförallt försökt presentera tillvägagångsättet på ett 

så klart och tydligt sätt som möjligt, för att läsaren skall kunna bilda sig en tydlig bild av studiens 

kvalitet.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I arbetet med den här studien har jag genomgående haft Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) 

riktlinjer för etisk forskning i åtanke. Jag informerade informanterna om att jag följer 

Vetenskapsrådets riktlinjer för etisk forskning i såväl informationsbrev som den inledande 

informationen under intervjuerna. Informationskraven fullföljdes i och med informationsbrevet, samt 

den inledande informationen under intervjun. Samtyckeskravet har jag tagit hänsyn till genom att 

informera deltagarna att det är helt och hållet frivilligt att delta och de har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

deltagarna garanteras anonymitet, de insamlade uppgifterna kommer att förvaras så att endast jag har 

tillgång till dem, samt kasseras efter undersökningens slut. Jag ställde inte frågor om ålder, kön eller 

utbildningsbakgrund, för att möjliggöra anonymiteten, samt att det inte bedömdes relevant för att 

kunna besvara studiens frågor. Nyttjandekravet togs upp i samband med information om att 

materialet endast kommer att användas till denna undersökning och med det syfte som angetts. 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet och analysen av min studie. De teman som 

utkristalliserades i genomgången av materialet har jag valt att benämna som ”Det ständigt 

föränderliga arbetet”, ”Den höga arbetsbelastningen”, ”Lärandemöjligheter” och ”Att arbeta inom en 

myndighet och möta individer” och kommer presenteras i ovanstående ordning. Kärnan i samtliga 

teman är informanternas beskrivning av att vilja göra ett bra jobb gentemot kunderna (se figur 1). 

Varje tema kopplas till empirin genom exemplifiering med hjälp av citat från intervjuerna och avslutas 

med ett analysavsnitt där resultatet ställs i relation till tidigare forskning. 
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Figur 1. 

 

Det ständigt föränderliga arbetet 

Detta tema kretsar kring hur informanterna beskriver verksamhetens höga förändringstakt som en 

faktor i lärandet i arbetet. De beskriver den höga förändringstakten som något de trivs med, ser som 

en fördel och som en källa till utveckling och variation. 

”Jag tycker att det finns jättemycket möjligheter att utvecklas, hela tiden. Man kan byta 

uppdrag och det kommer nya saker man får lära sig, man lär sig med vilka sökanden man 

träffar och lär sig på grund av utvecklingen i olika branscher, man lär sig av olika 

arbetsgivare, alltså man lär sig hela tiden.” (Informant B) 

När informanterna pratar om lärande kopplat till en hög förändringstakt så tar de dels det moderna 

arbetslivets höga förändringstakt som exempel och dels de möjligheter till lärande och utveckling som 

finns inom Arbetsförmedlingen i och med att Arbetsförmedlingen är en myndighet som får sitt 

uppdrag utifrån rådande arbetsmarknadspolitik. Rådande arbetsmarknadspolitik kan ändras med kort 

varsel och med tydliga direktiv om vad som skall göras, men inte lika ofta hur det skall göras. 

Målnivåer formuleras på huvudkontoret och sedan bryts detta ner i detaljer på lokal nivå. Ledtiderna 

är korta och stora förändringar sker på kort tid. 

”Just i relation till lärandet så är det ju ett ständigt informationsflöde i den här myndigheten. 

Vi skall ta emot nya direktiv och regelverk och beslut och saker som händer hela tiden och 

kunna omsätta det praktiskt på kort tid. Och ibland kommer det ju bara tydliga direktiv som 

vi inte riktigt vet hur vi praktiskt skall genomföra, men då får man vara kreativ och hitta de 

lösningarna på plats. Och det är ju det som gör det spännande också, variationen.” 

(Informant A) 

Samtliga informanter beskriver en rik lärandemiljö när de beskriver sina tankar om att lära i vardagen 

på Arbetsförmedlingen. Att ha inställningen att man som arbetsförmedlare inte kan bli färdiglärd lyfts 

fram som en viktig kompetens: ”Man behöver ha ett bra bemötande, det tycker jag är det absolut 

viktigaste, men en grundförutsättning är att man vill lära sig saker, för det är mycket man behöver 

kunna och man blir inte färdiglärd.” (Informant B). Det informella lärandet i en föränderlig 

verksamhet lyfts fram på flera olika sätt och som ett lärande som aldrig pausar: ”Jag trivs med att det 

hela tiden går att förbättra, att det förändras. Att man aldrig slutar lära även om det ibland sker 

omedvetet för det händer så mycket hela tiden.” (Informant E). En av informanterna uttryckte dock att 

det kunde bli en sorts rundgång i lärandet: 

”Jag tycker inte att det ges så mycket tillfällen till lärande på Arbetsförmedlingen! Det är ju 

att självlära, att läsa för nu kommer det nytt, håll dig uppdaterad, sådana saker, men annars 

tycker jag inte att inputen är särskilt stor. Jag tycker att den är dålig här faktiskt.” (Informant 

D) 
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En aspekt av det föränderliga arbetet som nämndes inom detta tema var Arbetsförmedlingens interna 

förändringsarbete, det som kallas för Förnyelseresan. Trots att informanterna tidigare under intervjun 

pratat om att verksamheten präglas av en ständigt hög förändringstakt och hur verksamheten ständigt 

förändras, så beskrivs Förnyelseresan som något som inte medfört några egentliga förändringar i de 

ramar som präglar verksamhetens utformning: 

”Uppifrån är det väl egentligen mycket utveckla, tycker jag, just med Förnyelseresan och det 

är så mycket prat om det och där tycker jag det är mycket prat om att utveckla, eftersom det  

görs om och det skall förenklas och man försöker tänka på kunden och så. Men samtidigt är 

ju uppdraget sådant att det är väldigt viktigt med strukturen, gör lika, alltså målen.” 

(Informant D) 

 

Analys 

Inom detta tema visar resultatet samstämmighet med tidigare forskning på så sätt att det ständigt 

föränderliga arbetet är en viktig faktor att ta hänsyn till när lärandestrategier formuleras. Karlsson 

(2005) och Depolo et al. (2010) beskrivning av dagens arbetsliv och att dess intensiva förändringstakt 

ställer höga krav på individens flexibilitet och förmåga att ständigt lära och utvecklas är ett 

återkommande inslag i resultatet. Depolo et al. (2010) formulerar det i termer om att dagens arbetsliv 

bygger på att de anställda har en vilja att hela tiden vilja utveckla sin kompetens i att hantera 

arbetsplatsförändringar och Karlsson (2005) formulerar det i termer av att den kompetens som krävs i 

dagens arbetsliv i stor grad är kopplad till förmågan att vara öppen för förändringar och vara inriktade 

på innovation. Samtliga informanter beskriver vikten av att vara inriktad på utveckling och att 

fokusera på det kreativa lärandet, men i olika grad och det tar sig olika uttryck från person till person. 

 I linje med Depolo et al. (2010) resonemang om att möjligheten till lärande och utveckling kan rusta 

medarbetarna att hantera de negativa effekterna av arbetslivets höga krav, beskriver informanterna att 

de upplever att en rik lärandemiljö leder till högre motståndskraft för negativa effekter av höga krav på 

förändringstolerans. Informanter tar framförallt upp vikten av det informella lärandet som en 

avgörande faktor i att skapa känsla av trygghet och kontroll. Det informella lärandet är det som rustar 

medarbetarna att hantera den kontinuerliga förändringen, men tenderar att stanna vid att liknas vid 

ett sätt att göra arbetet, och inte erkännas som lärande i den bemärkelsen.   

Baert och Govaerts (2012) studie visade på att de vanligaste lärandemönstren inom den belgiska 

arbetsförmedlingen präglats utifrån att organisationen är kunskapsintensiv, med höga krav på 

yrkeskunnande, men med viss frihet i utförandet av arbetsuppgifterna. Dessa villkor stämmer 

generellt överens med studiens resultat; samtliga informanter beskriver hög autonomi och höga krav 

på yrkeskunnande i en kunskapsintensiv verksamhet. Dock beskrivs ”Agora learning patterns” som 

vanligast inom den belgiska arbetsförmedlingen, medan ”Helpdesk learning patterns” är något 

tydligare i denna studie. Lärandemönster som förknippas med ”Helpdesk learning patterns” syns 

framförallt i informanternas beskrivning av deras höga arbetstakt och hur de ständigt möter nya och 

komplexa frågor i och med att klienternas situation varierar. De behöver hålla sig uppdaterade genom 

att själva vara aktiva i sitt lärande och ta initiativ och söka den kunskap de upplever sig sakna. Det 

informella lärandet dominerar. Det är tvingande på så sätt att de förväntas vara uppdaterade och 

informerade.  

Baert och Govaerts (2012) beskriver lärandemönster som något  som är förankrat i 

organisationsstrukturen, kulturen och arbetsrutiner, vilket är resultat av beslut och vanor som passar 

organisationens identitet och historia. Den sociala arbetsmiljön beskrivs som avgörande i såväl Baert 

och Govaerts studie som av informanterna i denna studie och sett till informanternas beskrivning av 

verksamheten i stort spelar ”Agora learning patterns” den näst största rollen bland de befintliga 

lärandemönstren på arbetsplatsen.   
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Den höga arbetsbelastningen 

Detta tema kretsar kring hur informanterna beskriver den höga arbetsbelastningen som en väsentlig 

faktor i lärandet i arbetet. Informanterna återkommer flera gånger till den höga arbetsbelastningen 

och beskriver dels arbetsbelastningen som ett hinder för lärande, men även hur lärande och utveckling 

är ett sätt att hantera den höga arbetsbelastningen: 

”Jag tycker att Arbetsförmedlingen är ganska generös med lärandet, alltså de förespråkar ju 

att vi skall lära oss, sedan får man ju välja själv om man vill lära via kurs eller via webb eller 

så, men det finns ju! Sedan är det ju frågan om hur mycket hjärnan klarar innan den kokar?” 

(Informant E)  

”Man behöver lära sig mycket för att kunna vara flexibel. Flexibiliteten är ju mycket för att 

man kastas från det ena till det andra, i ett ständigt högt tempo, man måste hela tiden måste 

vara beredd på att anpassa sig efter nya direktiv eller ändrade planer. Har man bred kunskap 

blir det lättare att prioritera så man klarar stressen.” (Informant C) 

Informanterna beskriver vikten av att avgränsa sig så att inte alla intryck blir övermäktiga: ”Man 

behöver både kunna ta in en massa, men man behöver även kunna stänga av, som sagt, flödet blir 

mycket flöde annars.” (Informant E). Just förmågan att ”inte springa på alla bollar” (Informant C) är 

något som framhävs som en viktig kompetens att behärska om man som arbetsförmedlare skall orka 

med jobbet i längden: ”Skall man orka lära hela tiden måste man ha tid för reflektion! Att man inte har 

fullt fullt fullt fullt hela tiden!” (Informant B). Informanterna beskriver hur exempelvis 

webbutbildningarna, som är tillgängliga att när som helst genomföra via intranätet, tappar sitt syfte 

när de skall konkurrera med mer prioriterade arbetsuppgifter: ”De här webbutbildningarna ger 

ingenting! Med hög arbetsbelastning så blir det lätt att det inte blir av och blir det av så tränger man in 

den i något litet hörn och hör inte vad de säger heller.” (Informant D). Vissa webbutbildningar är 

frivilliga och möjliga att genomföra när man själv känner sig manad, andra är obligatoriska och skall 

genomföras inom en viss tidsintervall och avslutas med ett test med frågor med flervalsalternativ som 

svarsmetod. Ett visst antal poäng ger godkänt och webbutbildningen får genomföras så många gånger 

som krävs för att få godkänt.  

Det informella lärandet beskrivs som en avgörande del i vardagen. Det är det informella lärandet som 

får ta tid trots att arbetsbelastningen är hög, eftersom det är sådant som gör att de lättare hanterar 

arbetsbelastningen: 

”Det finns goda möjligheter till informellt lärande, det är ju mest det att folk är upptagna 

vilket gör att man känner att man kanske inte alltid vill ta deras tid, men jag tycker ändå alla 

här är bra på att hjälpa till och hjälpa varandra och förmedla kunskap vidare trots tidsbrist.” 

(Informant B) 

Även om informanterna beskriver ett väl inarbetat sätt att arbeta med informellt lärande så är 

tidsbristen som följer av en hög arbetsbelastning, något som gör att ett visst fokus inom ramarna för 

det informella lärandet prioriteras: 

”Jag borde fokusera mer på att ’jobba på’, eftersom jag som person är mer inriktad på 

utveckling även om det tar mer tid. Det passar bättre i vår organisation att inte vara så 

ifrågasättande, utmanande och utvecklingsinriktad som jag kanske har en tendens att bli 

ibland.” (Informant A) 

Det faktum att så mycket utav lärandet på Arbetsförmedlingen bygger på informellt lärande beskrivs 

både som en fördel i att det leder till en personalgrupp som innehar mycket kompetens och en levande 

lärandemiljö där det är lätt att utvecklas, men även en risk i att den kompetensen kan urvattnas, och 

lärandemiljön rubbas, om personalomsättningen blir för hög: 

”Det är så viktigt att värna om den personalen man har! Man dränerar ju hela arbetsplatsen 

på kompetens annars och de som blir kvar blir färre och färre och det kommer nya hela tiden 

som man skall lära upp lära upp lära upp! Man orkar inte.” (Informant D) 
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Personalomsättningen beskrivs stundtals som hög, dels på grund av att Arbetsförmedlingen fått 

utökade uppdrag, dels på grund av att medarbetare säger upp sig men även i och med att kollegor 

väljer att byta uppdrag inom Arbetsförmedlingen och därmed innebär en omfördelning av personal 

inom de olika arbetsgrupperna.   

 

Analys 

Samtliga informanter tar upp den höga arbetsbelastningen och den höga arbetstakt och tidspress som 

följer som inte bör nonchaleras som en viktig aspekt av lärandemiljön, vilket stämmer överens med 

Karlssons (2005) resonemang angående de höga krav som präglar dagens arbetsliv. Dock 

argumenterar Karlsson (2005) för att pressen att ständigt fortsätta utvecklas sätter både individer och 

organisationer under negativ stress, vilket inte stämmer överens med informanternas beskrivning. 

Informanterna beskriver snarare hur de väljer att arbeta i en verksamhet som präglas av en hög 

förändringstakt just för att de trivs med att ständigt lära, fokusera på utveckling och blir motiverade av 

ett högt tempo. De beskriver stress och hög arbetsbelastning som ett hinder för lärande, men det är 

inte ett oöverstigligt hinder. Motivationen och drivkraften att ständigt lära och utvecklas är högre än 

barriärerna. Ellström (2001) och Depolo et al. (2010) hävdar att arbetsplatslärande är en väsentlig 

aspekt vad det gäller stressreduktion, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen i detta fall. 

Informanterna beskriver höga krav, men även stora möjligheter till lärande. Depolo et al. (2010) 

skriver att möjligheten till lärande och utveckling på en arbetsplats reducerar känslan av otrygghet och 

leder till trygghet i en annars stressig miljö. En högre arbetsbelastning medför inte en högre känsla av 

stress om medarbetaren själv har möjlighet att anpassa arbetstakten och avgöra hur en uppgift skall 

lösas. Även om informanterna hanterar detta olika gällande rent praktiskt genomförande, så var den 

gemensamma nämnaren att de upplevde sig ha möjligheten att skapa sig handlingsutrymme genom att 

exempelvis prioritera bland arbetsuppgifterna och på så sätt blir inte arbetsbelastningen ett 

oöverstigligt hinder. Samtliga informanter har på egen hand hittat vägar för att skapa utrymme för 

utvecklingsarbete. Det informella lärandet beskrivs som en avgörande faktor där feedback från 

kollegor, diskussion i arbetsgruppen, auskultation och lärandenätverk tas upp som exempel på viktiga 

delar i det informella lärandet. Eraut (2011) listar ett antal faktorer som är av vikt vid främjandet av 

arbetsplatsrelaterat lärande där just vikten av feedback och stöd, samt rätt nivå på utmaning utifrån 

kompetens är av vikt. Nivå på utmaningar tas också upp som en viktig faktor när informanterna pratar 

om arbetsbelastning och tidsbrist. Att inte hinna genomföra något på ett tillräckligt bra sätt nämns 

som en frustration då de i linje med Erauts (2011) beskrivning strävar efter en arbetssituation som 

möjliggör utrymme för reflektion. Informanterna beskriver hur det under perioder av hög 

personalomsättning blivit tydligt att marginalerna är små och det faktum att större delen av lärandet 

bygger på just det informella lärandet, kollegors stöd och sakkunskap medför en högre 

arbetsbelastning för de som är kvar. Att balansera det kortsiktiga akuta behovet av att bli avlastad med 

det långsiktiga i viljan att ge den nyanställda en stadig grund att stå på, krockar.  

Baert och Govaerts (2012) beskrivning av hur lärandemönster påverkar hur lärandemöjligheterna 

upplevs är relevant att relatera till resultatet av denna studie. Baert och Govaerts tar upp att även om 

en mångfald av lärande erbjuds kommer grupperna ändå utveckla egna preferenser i huruvida de 

kommer använda möjligheterna eller ej. Detta kan exempelvis ses i informanternas beskrivning 

gällande de olika typerna av lärandeaktiviteter som finns. Webbutbildningarna är en sådan aktivitet 

som upplevs helt olika av de olika informanterna beroende på lärandemönster i respektive grupp. Det 

hör även ihop med huruvida det ses som en möjlighet att lära, framför det indirekta eller direkta, 

tvånget att kunna och leder till helt olika upplevelser av lärandeaktiviteten (Baert & Govaerts, 2012). I 

exemplet med webbutbildningarna uttryckte informanterna en klart negativ inställning om de blivit 

tillsagda att de var obligatoriskt att genomföra en viss utbildning inom en viss tidsperiod. I de fall 

positiva åsikter uttrycktes var det i samband med att informanten upplevt det som en ytterligare en 

möjlighet på smörgåsbordet med intressanta ämnen att välja att få lära sig mer om.  
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Lärandemöjligheter 

Detta tema kretsar kring hur informanterna beskriver möjligheterna till formellt och informellt 

lärande inom Arbetsförmedlingen och hur dessa möjligheter upplevs i strävan efter att hitta arbetssätt 

och verktyg för att kunna göra ett bättre jobb gentemot kunderna.   

Informanterna beskriver de formella utbildningarna som olika korta kurser (i regel 3-5 dagar) som 

oftast genomförs i Stockholm, i klassrumsform. Dessa utbildningar finns tillgängliga i en kursportal 

som arbetsförmedlarna anmäler intresse till. Vissa utbildningar kräver chefens godkännande. 

Kurserna i kursportalen anordnas av Arbetsförmedlingens utbildningsavdelning och bemannas av 

utbildningsledare som har det uppdraget på hel- eller deltid. Utbildningsledarna rekryteras internt 

inom Arbetsförmedlingen. Just det faktum att möjligheterna till formellt lärande endast består av 

internutbildningar lyfts fram som en nackdel:  

”Jag hade önskat att det formella utbildningsutbudet var mer varierat, att vi inte bara hade 

tillgång till interna utbildningar utan att kunskapen hade kunnat få innehålla lite mer friska 

idéer utifrån resten av världen. Man blir lite hjärntvättad till slut när man bara hör kollegor 

som pratar om vår verksamhet. Kunskap kan ju vara rätt användbar även om den kommer 

från någon annan verksamhet.” (Informant A) 

Informanterna beskriver blandade upplevelser av de utbildningstillfällen de varit med om, men 

gemensamt för samtliga är att de beskriver att de formella utbildningarna upplevts mest givande när 

de var helt nya inom Arbetsförmedlingen: 

”Och där har jag ju inte känt att jag blivit stoppad alltså, utan har jag velat så har jag ju 

kunnat gå, men innehållet är ju inte för mig som har jobbat dels med människor en 

period…jag förstår om man är helt grön och ung att det kan ha ett helt annat värde.” 

(Informant D) 

”Det som funnits har varit väldigt grundläggande, så har man jobbat ett tag så har man ju 

inte haft någon direkt behållning av de utbildningarna man fått gå, så det borde finnas lite 

mer på djupet tycker jag.” (Informant C) 

Den stora behållningen av de formella utbildningarna beskrivs vara de informella delarna, där de 

kunnat bygga nätverk, utbyta erfarenheter med arbetsförmedlare från andra delar av landet, samt 

värdet i att ha avsatt tid att reflektera över arbetet genom diskussioner med kollegor: ”Det som gett 

något på de formella utbildningarna är de diskussioner man haft med kollegor man träffat på kursen.” 

(Informant B). Som kontrast till det övriga resonemangen kring det skrala utbudet av formella 

utbildningar så berättade en informant att hen upplevt haft tillgång till precis de formella 

utbildningarna hen behövt: ”Jag har nog haft tur, för i mitt uppdrag har jag haft kontinuerlig möjlighet 

till utbildning och det har varit fantastiskt!” (Informant E). Utbudet på formella utbildningar internt 

kan alltså se olika ut beroende på vilket uppdrag arbetsförmedlaren arbetar i. Samtliga 

arbetsförmedlare har tillgång till generella utbildningar, men utbildningstillfällen kopplade till 

exempelvis specifika funktionshinder begränsas framförallt till de arbetsförmedlare som arbetar inom 

ett uppdrag där det bedöms direkt användbart. Samtliga arbetsförmedlare har även tillgång till en rad 

webbutbildningar. Vissa är obligatoriska, andra frivilliga. Dessa är dock inte något som nämns när 

informanterna får frågan om formella utbildningar.   

Samtliga informanter beskriver det informella lärandet som det som haft mest betydelse för deras 

individuella utveckling. De beskriver en rad olika kontaktvägar och former för informellt lärande. De 

beskriver exempelvis ett personalmöte som kallas metodmöte, vars agenda utgår från en dagordning 

där arbetsförmedlarna anmäler punkter. Den arbetsförmedlare som kan tänkas vara extra sakkunnig i 

frågan håller i punkten under mötet. De beskriver även hur de samarbetar i den närmsta 

arbetsgruppen samt mellan arbetsgrupperna. De beskriver hur arbetet i kundmottagningen sker i 

andra arbetslag än den närmsta arbetsgruppen, vilket skapar ytterligare ett nätverk av kollegor vars 

kompetenser man har extra kännedom om. När informanterna beskriver hur de löser problem eller 

hanterar ovanliga händelser, blir det tydligt hur stor vikt det informella lärandet har i vardagen på 

Arbetsförmedlingen: ”Man lär sig i det dagliga arbetet, hela tiden och man lär sig av kollegor, för har 
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man jobbat ett litet tag så vet man ju vilka kollegor man skall vända sig till med vissa frågeställningar.” 

(Informant D). Nyanställda får ett introduktionsschema och en mentor vars uppgift är att stötta den 

nya kollegan under det första året. På så sätt förmedlas även kunskap om mentorns lärandenätverk 

vidare till den nyanställda som får en bild av vem man kan vända sig till med vad. Arbetsförmedlingen 

har en central rådgivningsresurs som nås via telefon. Den kallas Arbetsförmedlingen Rådgivning och 

bemannas av specialister inom vanligt förekommande ämnen. Arbetsförmedlingen har även ett 

intranät som heter Vis där exempelvis handläggarstöd, förordningar och riktlinjer ligger samlat.  

De informella lärandenätverken är något som formuleras av de anställda utan direkt inblandning av 

chefer eller annan yttre påverkan. I lärandenätverket finns chefen, men det är i yttersta utkanten och 

chefen konsulteras endast om det är absolut nödvändigt. Arbetsförmedlingen Rådgivning finns med i 

informanternas beskrivning av lärandenätverken, men det är sällan dessa konsulteras, då de allt som 

oftast löser problemet med sina kollegor. Gemensamt för samtliga informanter är att de ser det 

informella lärandet som en del i vardagen på Arbetsförmedlingen: 

”Jag känner ingen press i att fortsätta lära, Det är ett väldigt naturligt inslag i den här 

verksamheten på något vis. Skulle man känna att ’nä nu kommer det nya saker igen, det 

orkar jag inte med’, då blir det väldigt jobbigt att göra arbetsuppgifterna, att klara av jobbet. 

Det är så inbakat i vardagen på något vis.” (Informant A) 

Att fortsätta lära och hela tiden aktivt delta i de möjligheter till informellt lärande som ges, ses både 

som ett intresse och en nödvändighet. Informanterna beskriver hur de känner att de vill fortsätta lära 

och utvecklas dels för sin egen skull, men mest för att de ser det som ett sätt att göra ett bättre jobb 

gentemot kunderna: 

”För att du skall kunna göra ett bra arbete egentligen. För att du skall kunna möta 

personerna på ett bra sätt. Du måste ju veta hur du skall möta människor med olika 

funktionshinder på rätt sätt, så det inte blir dåligt för personen. Att kunna vara flexibel och 

beredd på det oförutsägbara är drivkraften.” (Informant C) 

 

Analys 

Inom detta tema blev det tydligt att det i första hand är det formella lärandet informanterna associerar 

med begreppet lärande. Det informella lärandet hanteras mer som en biprodukt vilket är samstämmigt 

med vad Eraut (2011) skriver om synen på informellt lärande. Informanterna beskriver sig vara 

medvetna om en rik lärandemiljö vad det gäller det informella lärandet, men det beskrivs mer som en 

del av jobbet eller ett sätt att utföra jobbet rätt, i linje med Boud och Middletons (2003) resonemang. 

Resultatet är samstämmigt med Erauts (2011) beskrivning i att de formella utbildningarna behöver ske 

i exakt rätt tid för att ge någon effekt, medan det informella lärandet har fördelen att det sker utifrån 

behov. Just önskemålet om att lärandemöjligheterna bör styras av behov och inte för tillfället 

tillgängligt utbud i kursportalen lyftes fram flertalet gånger under intervjuerna. Fortsatt beskriver 

informanterna samstämmiga uppgifter med Erauts forskning angående vilken roll skriftliga manualer 

och föreskrifter ses som något positivt, men att själva användandet av dessa var begränsat. 

Informanterna säger just detta, att de vet att ”allt” finns på Vis (intranätet), men det är inte dit de 

vänder sig när de stöter på problem eftersom det upplevs för teoretiskt. Informanterna konsulterar 

kollegor, vilket bygger på kontakter och arbetssätt inom arbetsgruppen i linje med den forskning 

exempelvis Eraut presenterar.  

Ellström (2004, 2005) argumenterar för att möjligheten att ge utvecklingsinriktat lärande utrymme 

inte är endast en viss typ av verksamhet förunnat, det handlar snarare om potentialen för 

utvecklingsinriktat lärande. Detta visar sig i vilka villkor för lärande som råder, vilket lärande som 

värderas och prioriteras och hur arbetet organiseras. I denna studie har det visat sig att det finns 

begränsade möjligheter till formellt lärande, men desto större möjligheter till informellt lärande. Dock 

är inte detta något som uttrycks som det ”riktiga” lärandet då det sker inofficiellt och därför inte 

synliggörs eller uppmärksammas på den officiella agendan. Webbutbildningarna nämns inte heller 

termer av formella lärandemöjligheter då de inte används i någon större utsträckning. Boud och 
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Middletons (2003) beskrivning av användandet av lärandenätverk stämmer väl överens med 

informanternas beskrivning. Lärandenätverken beskrivs av informanterna som en nyckelfaktor i 

lärandet och bygger helt på informella relationer och informella lärandenätverk. Resultatet visar 

samstämmighet med Berg och Chyungs (2008) resultat som visar att lön eller andra förmåner är av 

liten vikt i lärandet, det är det personliga intresset eller känslan av hur viktigt arbetet är som avgör 

intresse och engagemang i lärandenätverken, samt att det är i de informella lärandesituationerna det 

faktiska lärandet sker i mycket högre grad jämfört med de formella (Berg & Chyung, 2008).  

 

Att arbeta inom en myndighet och möta individer 

Detta tema innefattar informanternas beskrivningar som kopplas till den dubbelhet de upplever i att å 

ena sidan vara del av en myndighet som skall jobba enhetligt, homogent och enligt standard och 

rutiner, men samtidigt ha ett arbete som innebär att möta en mångfald av människor med olika behov 

som sätter det utvecklingsinriktade lärandet i fokus.  

Informanterna beskriver en dubbelhet i synen på sitt lärande i arbetet i och med att de är anställda i en 

myndighet med ett specifikt uppdrag och specifika förutsättningar, men att de samtidigt har 

människor framför sig som de vill stötta och hjälpa vidare: ”Det handlar ju om den här flexibiliteten 

för att återkomma till den. I att man kan ju inte var fyrkantig liksom. Grunden är standard och rutiner, 

men utöver det är varje person man möter för sig själv, en ny situation.” (Informant C). Informanterna 

beskriver hur Arbetsförmedlingens ramar visserligen kan upplevas snäva, men då det är en 

verksamhet som innefattar människor behöver man som arbetsförmedlare hitta individuella lösningar 

om det skall fungera i längden: ”Allt det där fyrkantiga i burken blir ju samma, men sedan hur det blir i 

verkligheten, det lägger jag ju upp och det blir helt individuellt.” (Informant C). Ett sätt att ta sig an 

denna dubbelhet, utan att bryta mot regelverk eller riktlinjer är att diskutera med kollegor och bolla 

olika lösningar inom arbetsgruppen: 

”Jag är ju mer en…alltså jag kanske inte skulle gå utanför boxen eller ramarna eller 

regelverket, men jag kan nog tänka mig att gå ut till kanten om möjlighet finns och därför är 

det ju väldigt platt när man läser regelverket, det blir väldigt teoretiskt och de ger så himla 

mycket utrymme för tolkningar så jag har lärt mig jättemycket av mina kollegor.” (Informant 

D). 

Informanterna tar även upp att det är varje person de möter som avgör hur de lägger upp sitt arbete, 

inte huruvida de kommer nå ett uppsatt mätbart mål eller följer några förbestämda volymer eller 

målnivåer: 

”Och så har man ett uppdrag att följa, och ibland är ju uppdraget för stelbent att man skall 

följa…alltså lita på mig som handläggare att jag gör en vettig bedömning och försöker att 

använda rätt verktyg för människan där borta, även om det tar ett halvår eller fyra år, skall ta 

sig vidare. För det är ju så himla olika för människor.” (Informant D). 

”Jag vill förbättra…kanske inte förbättra resultatet på det viset för resultatet tror jag ändå 

kommer, men det är mer…möjligheten att bygga på verktygslådan, man blir tryggare, det blir 

en trygghet i att förfina den kompetensen man har eller bara känna sig trygg. För att göra ett 

bra jobb gentemot kunderna.” (Informant E) 

Att resultatet av utvecklingssamtalen eller medarbetarsamtalen skulle kunna påverka deras vilja att 

lära och utveckla avfärdas. Den aspekten ser informanterna inte alls som något som påverkar deras 

drivkraft i lärandet:  

”Det är nog en blandning mellan intresse och vilja att utvecklas. Jag tröttnar ganska så 

snabbt, jag tycker det är kul att lära sig nytt och få nya utmaningar, men det är definitivt inte 

för lönesamtalet! (skratt). För att utvecklas och för att det är kul och för att man får tillbaka 

mycket när man lärt sig något och den andre på andra sidan bordet får nytta av det jag kan.” 

(Informant B) 
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Informanterna beskriver hur styrningen i myndigheten har förändrats från hög grad av detaljstyrning 

till ett budskap om större frihet att styra sig själva, vilket de ställer sig positiva till, även om de inte är 

riktigt övertygade om hur stor den faktiska skillnaden kommer att bli: 

”Det känns som att mycket saker är sånt ´det här skall nu kunna bara för att ni skall kunna 

det, det spelar ingen roll varför ni skall bara göra det´, men det känns som att det finns både 

ock. Det finns ett yttre tryck på att utveckla verksamheten och vi har ändå ganska fria tyglar 

att utveckla i vår egen lilla grupp på bästa sätt liksom, komma på nya vägar att nå resultat.” 

(Informant B). 

”På den officiella agendan är det fortfarande utförande som dominerar det är ju fortfarande 

väldigt ’det här skall du lära dig, och då skall du lära dig det här, av de här personerna från 

det här manuset’. Om jag vill lära mig någonting någon annanstans så kan jag göra det, men 

det är inte det som räknas.” (Informant A). 

Då samtliga informanter uppgivit att deras primära drivkraft för lärande ligger i att kunna göra ett bra 

jobb gentemot kunderna så beskriver det visserligen Förnyelseresan som något välkommet, men inte 

som någon större förändring i det dagliga arbetet då informanterna alltid haft utveckling och kundens 

bästa som drivkraft för lärandet. De betonar dock att det redan efter en relativt kort tid med 

Förnyelseresan ändå upplevt att det känns lättare att arbeta med utvecklingsfrågor då 

handlingsutrymmet ökat något och att det tidigare var ett mer uttalat fokus på utförande i form av 

effektivitet. 

”Det har nog egentligen handlat om budskapet från ledningen, att jag upplevt att jag borde 

tänka mer på att bara utföra. Jag har ändå alltid tänkt att man i det här arbetet behöver 

fokusera på att vara utvecklande för att kunna hitta specifika lösningar för varje specifik 

utmaning som dyker upp, för det är sällan standardmodeller räcker i arbetet.” (Informant A).  

 

Analys 

Resultatet i studien visar på spänningsförhållandet mellan de olika verksamhets- och lärandelogikerna 

som uppstår när de konkurrerar om samma tillgängliga resurser. Informanterna beskriver en balans 

där det reproduktiva lärandet används för att skapa rutiner för återkommande arbetsuppgifter som 

frigör resurser till utvecklingsinriktat lärande i enlighet med Ellströms (2004, 2005) beskrivning av 

lärandelogiker. Dock beskrivs verksamhetens utformning och rådande förutsättningar för lärande på 

ett sätt som stundtals begränsar möjligheten att låta lärandet pendla mellan rutin och reflektion då 

utförandet tar överhanden. Informanterna beskriver dock sättet de hanterar rådande förutsättningar 

för lärande på ett sätt som oftast ändå resulterar i upplevd balans. De har ett tydligt uttalat fokus på 

reflektion och innovation, vilja att pröva nya arbetssätt och hitta nya vägar. Informanterna beskriver 

även en acceptans för misslyckande, förmåga till kritisk analys och möjlighet att pröva samtliga 

handlingsalternativ som något som präglar arbetsgruppens inställning. En förutsättning för detta 

förhållningssätt beskrivs vara den trygghet och stabilitet de lyckats skapa trots hög arbetsbelastning, i 

linje med fördelarna med utförandets logik som Ellström (2004, 2005) beskriver. De strävar efter att 

känna trygghet och det är i tryggheten de hittar utrymme för utveckling och variation.  

Informanterna beskriver en dubbelhet i linje med den Ellström (2004, 2005) beskriver. Att arbeta 

inom en myndighet sätter vissa ramar för verksamheten som är svåra att bortse ifrån. Dessutom 

innebär arbetet möten med människor som i sin tur innebär ett behov av att fokusera på andra 

aspekter. Uttryck i Ellströms (2004, 2005) termer så ligger svårigheten i att balansera fokus på 

reproduktivt lärande för att blir effektiv och reproducera rådande ordning samt det 

utvecklingsinriktade lärandet där den långsiktiga utvecklingen av kompetens och mänskliga resurser 

får ta plats. Informanterna fokuserar på individen när de beskriver sin strävan efter att göra ett bra 

jobb gentemot kunderna, men beskriver samtidigt ramarna för verksamheten som sätter standarden 

för ”här och nu”. Balansen mellan utförandets och utvecklingens logik är svår, men i denna studie visas 

en vilja att balansera dessa, en medvetenhet om att utförandets logik ständigt riskerar att bli 
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förhärskande, och en stark vilja att få mer tid och utrymme för det utvecklingsinriktade lärandet där 

utvecklingens logik får prägla verksamheten både i teori och i praktik.  

Svenssons (2014) beskrivning av arbetsrelationer är relevant att relatera till resultatet inom detta tema 

i och med att samtliga informanter beskriver viljan att göra ett bra jobb gentemot kunderna som den 

allra största drivkraften i deras lärande i arbetet och det är också det som sätter tonen för hur lärandet 

organiseras. Informanterna ser behovet av individuella lösningar och för att hitta dessa, men ändå 

kunna ta hänsyn till dubbelheten arbetet i en myndighet innebär, så söker de kreativa lösningar. 

Svenssons (2014) resonemang angående vikten av att studera arbetsrelationer är även relevant inom 

detta tema i och med att det är arbetsförmedlarnas relation till arbetsuppgiften som de beskriver som 

drivkraften att bygga fördelaktiga förutsättningar för lärande. Drivkraften är att kunden skall gagnas 

och det är med det målet relationen mellan utförande och arbetsuppgift byggts upp. Svensson menar 

att även om utvecklingens logik präglas av en öppenhet, så är det utförarens tankar om 

arbetsuppgifterna som kommer avgöra huruvida utveckling kommer att ske. I arbetsförmedlarnas fall 

svarade de enhälligt i vad drivkraften är och det är även den som gör att de lyckas kompensera för 

bitvis ogynnsamma förhållanden. 

Boud och Middleton (2003), Eraut (2011) och Depolo et al. (2010) lyfter upp det sociala deltagandet 

som ett ramverk för det informella lärandet, där identitet och mening skapas och det informella 

lärandet ligger invävt i vardagen. Informanternas beskrivning stämmer väl överens med det 

resonemanget i fråga om att deras engagemang i arbete och kollegor är högt, vilket gör att de lär sig 

mycket genom detta i allmänhet och att de i synnerhet förfinar färdigheter som kommunikation, 

problemlösning och kundservice genom att vara del av den sociala miljön som arbetet innebär.  

 

Diskussion  

Inom detta avsnitt kommer jag presentera en resultatdiskussion där jag först sammanfattar de 

viktigaste slutsatserna i min studie och därefter diskuterar resultatet utifrån de frågeställningar som 

ligger till grund för denna studie. Därefter följer en metoddiskussion och slutligen ett avsnitt med 

förslag på fortsatta studier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på vad de fem arbetsförmedlarna har för upplevelser av 

förutsättningarna för lärande i arbetet på Arbetsförmedlingen, vad de beskriver vara drivkrafterna för 

sitt eget lärande, samt ställa upplevelserna i relation till hur de kan förstås som en balans mellan det 

reproduktiva respektive utvecklingsinriktade lärandet, samt utförandets respektive utvecklingens 

logik. Tanken är att resultatet av studien skall kunna användas i fortsatta diskussioner kring 

lärandestrategier i ett föränderligt arbetsliv. 

Kärnan i lärandet i arbetet på Arbetsförmedlingen beskrivs vara viljan att göra ett bra jobb gentemot 

kunderna. Arbetet är ständigt föränderligt och den föränderligheten är en väsentlig faktor i lärandet. 

Det hanteras med hjälp av lärande och är en källa till lärande. Den höga arbetsbelastningen är påtaglig 

och en väsentlig faktor i lärandet. Den höga arbetsbelastningen kan vara ett hinder för lärandet, men 

lärande och utveckling är ett sätt att hantera den höga arbetsbelastningen, vilket framförallt sker via 

det informella lärandet. Möjligheterna att lära beskrivs vara större än hindren den höga 

arbetsbelastningen innebär. Dubbelheten i att vara en del av en myndighet och att möta individer är en 

väsentlig faktor i lärandemiljön. Myndighetsstrukturen med dess ramar och vikten av utförande enligt 

rutiner, standardiseringar och homogenitet behöver fungera i samspel med att arbetet innebär möten 

med en mångfald av individer vilket bygger på ett lärande som kretsar kring heterogenitet, kreativa 

lösningar och utvecklingsfokus. Arbetsförmedlarna hittar arbetssätt och verktyg att göra ett bra jobb, i 

verksamhetens lärandemöjligheter, vilka övervägande bygger på informella lärandenätverk.  
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Informanterna beskriver en spridd bild av det formella lärandet. Gemensamt för samtliga är att de 

beskriver de formella lärandemöjligheterna som få och sällan givande, men att det kunde tänkas fylla 

en funktion i och med att det kunde innefatta värdefullt informellt lärande. De informella 

lärandemöjligheterna beskrivs däremot som rika, även om de i första hand inte beskrivs som lärande i 

strikt bemärkelse. Begreppet ”lärande” associeras främst till det formella lärandet. Informanterna 

beskriver dock en mångfald av lärandeaktiviteter och möjligheter till informellt lärande som bygger på 

informella nätverk som är så väl inarbetade att de upplevs som en naturlig del av jobbet och ett sätt att 

utföra arbetet på rätt sätt.  

Strävan efter att göra ett bra jobb gentemot kunderna är den dominerande drivkraften. Därefter följer 

beskrivningar av hur man som person gillar att lära, känslan av att kunna och känslan av att utvecklas. 

Att lära för att hantera den höga förändringstakten och arbetsbelastningen. Att lära för att utvecklas i 

sin roll som arbetsförmedlare, strävan efter att göra ett bra jobb och hela tiden förbättra det som görs.  

Balansen ligger framförallt i att acceptera de delar av verksamheten som är kopplade till att det är en 

myndighet som förväntas leva upp till krav på effektivitet, rutiner och erbjuda en enhetlig service till 

samtliga kunder, samtidigt som det är en verksamhet som bygger på att arbetsförmedlarna skall ge 

stöd åt en mångfald människor och det innebär behov av ett lärande som söker sig bortom effektivitet 

och standardiseringar. Utförandets ramar i en verksamhet med hög arbetsbelastning bäddar 

visserligen för att det reproduktiva lärandet skall äta upp samtliga resurser, men resultatet visar att 

medvetenheten hos arbetsförmedlarna motverkar ett sådant scenario.  

Informanterna beskriver även ett skifte i hur ledningen på senare tid förmedlat vad som är det möjliga, 

önskvärda och lämpliga sättet att bedriva verksamheten, och vilken verksamhetslogik som borde vara 

den dominerande. Men detta är ett skifte som skett på senare tid, efter flera strukturella förändringar 

och informanterna beskriver detta med en försiktig optimism. Det som är anmärkningsvärt är dock att 

samtliga informanter beskriver sitt fokus för lärande som något som alltid varit utvecklingsinriktat, 

medan det först är på senare tid som ledningen ”kommit i kapp”. Medarbetarnas subjektiva 

medvetenhet om vad för möjligheter lärande i arbetet kan innebära har alltså redan tidigare varit mer 

tongivande än de objektiva resurserna. Skillnaden nu är att även ledningen börjar tänka utveckling, 

inte bara utförande.  

 

Metoddiskussion 

Under arbetet med denna uppsats har jag tagit ett antal beslut som på ett eller annat sätt påverkat 

utformningen av denna studie. Även om min väg inte varit spikrak är jag i slutändan nöjd med de 

beslut jag fattat, då jag kunnat besvara mina frågeställningar och uppfylla syftet med studien. Det finns 

dock vissa aspekter jag vill lyfta fram för förtydligande då det kan gagna någon annan som vill 

genomföra en liknande studie och därmed inte nödvändigtvis behöver hamna i samma fallgropar som 

jag gjort.  

 

Pilotstudie  

När jag började mitt arbete med uppsatsen hade jag en intervjuguide jag upprättat i samband med 

forskningsplanen. I takt med att jag fyllde på mina kunskaper om teorier på området (Ellström, 2001, 

2004, 2005, Svensson, 2014) kände jag mig osäker på om min ursprungliga intervjuguide verkligen 

innefattade de frågor som behövdes och om de var formulerade på ett sådant sätt att jag skulle kunna 

besvara mina frågeställningar med hjälp av dessa. Jag läste på en hel del om olika sätt att utforma en 

intervjuguide (Bryman, 2011; Denscombe, 2000; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), men hur mycket 

jag än reviderade min intervjuguide kändes det oklart hur frågorna skulle fungera i praktiken. 

Eftersom min undersökning bygger på resultaten av datainsamlingen bestämde jag mig då för att ta 

mig tiden i det redan pressade schemat och genomföra en pilotstudie. Jag intervjuade två personer och 

resultatet av dessa intervjuer visade behov av justeringar i vissa av frågornas utformning, medan andra 

frågor kunde stå kvar som tidigare. Jag hade exempelvis strukturerat upp frågorna kring teman som 
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individ, arbetsgrupp och verksamhet, men med liknande frågor inom temat. Detta visade sig 

fungerade sämre i praktiken än jag tänkt i teorin, då informanterna upplevde temat kring 

arbetsgruppen och temat kring verksamheten flyta allt för mycket in i varandra. Jag reviderade därför 

min intervjuguide utifrån resultatet av pilotstudien och skapade den slutliga intervjuguiden (bilaga 2) 

där jag gjorde tydligare avgränsningar i fråga om vilka områden som hörde till vilket tema.  

Jag upplever att min slutliga intervjuguide till stor del fungerade som jag planerat. Intervjuguiden 

medförde att samtalet kunde flyta på, på ett sätt som gav informanten stor frihet att välja riktning på 

svaren, men ändå hålla sig inom de ramar jag var i behov av för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Den fråga som fungerade mindre bra, var den gällande verksamhetslogiker. I samtliga 

intervjuer fick jag beskriva frågan på fler sätt än som angetts i intervjuguiden. I efterhand inser jag att 

den frågan var allt för teoretisk och inte ”översatt” till verkligheten på ett tillräckligt bra sätt.  

 

Förförståelse 

Jag har i tidigare avsnitt redogjort för min förförståelse. Westlund (2015) beskriver hur förförståelse 

både hindra och gagna en studie. Risken är enlig Westlund att förförståelsen medför att texten inte får 

tala för sig själv, att förförståelsen skymmer sikten och att det enda som finns i synfältet är de egna 

forskningsfrågorna. Att vara medveten om denna risk är därför av vikt. Då jag haft detta i åtanke och 

därför läst igenom texterna vid flertalet tillfällen och medvetet valt att fokusera på olika aspekter för 

att inte fastna i min förförståelse har jag istället kunna använda min förförståelse på ett sätt som 

gagnat undersökningen. Eftersom ämnet som studerats är omfattande och tiden begränsad, 

möjliggjorde min förförståelse att jag kunde gå djupare i diskussionerna kopplade till ämnet lärande, 

än jag hade kunnat om jag inte var bekant med verksamheten. Jag är bekant med terminologin och 

arbetsuppgifterna inom Arbetsförmedlingen, varför informanterna inte behövde lägga tid på att 

förklara grundläggande processer för mig, utan kunde gå direkt in på ämnet lärande.  

 

Fördelar med att använda diktafon 

När jag transkriberade intervjuerna upptäckte jag en stor fördel i att ha informanternas faktiska ord på 

pränt, inte min tolkning av orden. Det jag tyckte att jag hörde under intervjun visade sig kunna rymma 

en diskrepans jämfört med vad som faktiskt sades. Detta var även ett sätt att motverka att min 

förförståelse skulle påverka hur jag tolkade resultatet. Nackdelarna med att använda diktafon och 

sedan transkribera är att det är tidskrävande, men möjligheten att ha tillgång till transkriberat 

material visade sig väga upp för den nackdelen. Jag har även förstått att själva inspelningsmomentet 

kan upplevas som ett störande moment i intervjusituationen, men det var ingenting som jag märkte 

av. Informanterna varken uttryckte eller visade några tecken på att vara obekväma med diktafonen. 

 

Förslag på fortsatta studier 

Under min undersökning har jag haft ett relativt generellt perspektiv på lärandet på 

Arbetsförmedlingen. Jag har inte fokuserat på något särskilt uppdrag eller någon särskild del av 

arbetet på Arbetsförmedlingen och jag har utgått från informanternas beskrivning. Då min 

undersökning visar på en rik lärandemiljö med en mångfald av lärandeaktiviteter och informella 

lärandenätverk hade det varit intressant att studera mer på djupet inom specifika områden, 

exempelvis de lärandeprocesser som sker när en arbetsförmedlare är mentor åt en nyanställd. Att 

komplettera datainsamlingen med exempelvis observationer hade även kunna ge en mer 

mångfacetterad bild som skulle kunna bidra till ytterligare kunskap om förutsättningarna för lärandet 

på Arbetsförmedlingen och således även bygga på kunskaperna om vilka lärandestrategier som är av 

vikt i en verksamhet så som Arbetsförmedlingen. Med tanke på den påbörjade Förnyelseresan vore det 

även intressant att undersöka hur det påverkat lärandemiljön, när det gått en tid och det går att få lite 

perspektiv på vilka eventuella skillnader Förnyelseresan inneburit för lärandemiljön på 

Arbetsförmedlingen. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Caroline Beckman och jag läser just nu kandidatkursen i pedagogik på Umeå universitet. Jag 

kommer inom kort påbörja min C-uppsats och har valt att fokusera på lärande i arbetslivet. Mitt syfte 

är att ta reda på mer om hur olika typer av lärande tar sig uttryck i arbetslivet och jag är mycket 

intresserad av vad du som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen har för erfarenhet av detta ämne. 

Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att delta i denna studie? 

Studien kommer att baseras på enskilda intervjuer med 6 arbetsförmedlare. Intervjun beräknas ta 

cirka 30 minuter och spelas in med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas. Jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att det är helt frivilligt att delta i 

undersökningen, du kan när som helst välja att avbryta utan att ange ett specifikt skäl. Allt det du 

berättar kommer hanteras konfidentiellt och dina svar är anonyma. Allt insamlat material kommer att 

förvaras så att endast jag kommer åt det och kasseras efter undersökningens slut. Studien kommer att 

publiceras i sin helhet under februari 2016. 

Jag har planerat att genomföra intervjuerna under vecka 48-49, men önskar få besked om intresse så 

fort som möjligt, så att vi kan komma överens om en tid för intervju som passar dig. Intresseanmälan 

sker via telefon eller e-post och tveka inte att kontakta mig vid frågor! 

Med vänliga hälsningar,  

Caroline Beckman 

(Kontaktuppgifter) 

Student Umeå universitet, pedagogiska institutionen 

(Kontaktuppgifter till handledare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Innan intervjun startar presenterar jag mig och syftet med studien. Jag informerar återigen om att jag 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt vad dessa innebär (i korthet). Jag tackar för 

att respondenten deltar i studien. Jag informerar om att intervjun är uppbyggd kommer börja med 

bakgrundsfrågor för att därefter gå över till teman, men att respondenten gärna får känna sig fri att 

utveckla svaren åt det håll hen ser som relevant. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen?  

 Vad är ditt nuvarande uppdrag? 

 Har dina arbetsuppgifter förändrats under tiden du arbetat på Arbetsförmedlingen?  

 

Lärande i arbetet 

 Vilka förutsättningar anser du behöver vara uppfyllda för att lärande skall kunna ske? 

 Vad tycker du att en arbetsförmedlare behöver ha för kompetenser för att klara jobbet? 

 Vad tycker du att det finns för möjligheter till lärande i ditt arbete? 

 Vilka hinder för lärande kan du se i ditt arbete? 

 

Verksamheten 

 Vad tycker du att det finns det för möjligheter till formellt lärande i verksamheten?  

 Vad tycker du att det finns det för möjligheter till informellt lärande i verksamheten?  

 Hur upplever du balansen mellan det lärande som fokuserar på hur arbetsuppgifter skall 

utföras jämfört med det lärande som är kopplat till hur arbetsuppgifter kan utvecklas? (Var 

läggs fokus? Vad prioriteras? Vad premieras?) 

 

Individen 

 Vilken roll upplever du att formellt respektive informellt lärande har för din egen utveckling? 

 Om du ställs inför en oväntad/ovanlig händelse/problem, var vänder du dig för att lösa 

det?/hur hanterar du det? 

 Hur upplever du balansen mellan att du lär dig saker för att bli effektiv och producera enligt 

rutiner och standardiseringar och att du lär dig saker för att utveckla, testa nya idéer och 

ifrågasätta tidigare rutiner? (Var läggs fokus? Vad prioriteras? Vad premieras?) 

 

Drivkrafter 

 Vad ser du som din drivkraft till ditt lärande? 

 Vilka möjligheter har du att påverka hur du utför ditt arbete? Pröva nya idéer och arbetssätt? 

 Känner du press att fortsätta lära/fortsätta utvecklas?  

 

Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 


