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Sammanfattning 
 
 
Tidigare studier har visat att både ledaren och den psykosociala arbetsmiljön inverkar på 

lärandet. I denna studie kommer dessa faktorer att studeras tillsammans genom en 

undersökning hur samspelet mellan de anställda inom en organisation påverkar lärandet. 

Vilka lärandeprocesser genereras och vilka hindras.  

 

Studien har utgått från grundad teori som forskningsansats och det empiriska materialet har 

samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

 

Resultaten från studien visar att det är flera faktorer som samverkar och påverkar 

genererandet och hindrandet av lärandeprocesser i samspelet mellan de anställda. En 

betydelsefull faktor i genererandet av lärandeprocesser inom den studerade organisationen är 

att informanterna uppger att det är ett öppet arbetsklimat. Med ett öppet arbetsklimat avses ett 

klimat där informanterna upplever att de kan ställa vilka frågor de vill till vem som helst inom 

organisationen och där de anställda också är hjälpsamma gentemot varandra. Studien visar 

även att samarbete och strukturerade arbetsmetoder är viktiga pusselbitar som både kan skapa 

och hindra lärandeprocesser. Ledaren har också en möjlighet att bidra till att generera 

lärandeprocesser genom att bland annat vara delaktig, tillgodose medarbetarnas önskemål om 

kompetensutveckling, ge dem utmanande arbetsuppgifter samt agera stödjande och 

coachande. Ledaren hindrar lärandeprocesser genom att inte vara delaktig i medarbetarnas 

vardagliga arbete eller genom att underlåta att ge dem adekvat feedback.  

 

Nyckelord: Lärande, arbetsplats, ledarskap, arbetsmiljö, stödjande, kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Previous research has shown that both the leader and the psychosocial working environment 

have an impact on learning. In this study, these factors will be studied together by 

investigating how the interaction between employees within an organization affects learning. 

Which learning processes are generated and which are hindered. 

 

The study is based on grounded theory and the empirical data has been collected through 

qualitative semi-structured interviews. 

 

The results from the study show that there are several factors that interact and influence the 

generation and hindrance of learning processes in the interaction between the employees. An 

important factor in the generation of learning processes within the studied organization is that 

the informants state that it is an open working environment. An open working environment 

means a climate where informants can ask any questions to anyone within the organization 

and where employees are helpful to each other. The study also shows that collaboration and 

structured working methods are important factors that both can create and hinder learning 

processes. The leader can also facilitate learning processes by participating, meeting 

employees' wishes for skills development, giving them challenging tasks, and acting 

supportive and coaching. The leader can also hinder learning processes by not participating in 

the employees' daily work or fail to give them adequate feedback. 
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2. Inledning 
 

Lärande på arbetsplatsen har under de senaste åren blivit allt mer betydelsefullt, inte minst för 

att öka organisationens konkurrenskraft men också för att de anställda i större utsträckning 

eftersträvar en möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas (Blanchard, Woodring & 

Hawkins, 2006). Individualisering i samhället har medfört att det är på det personliga planet 

individen ska växa och utvecklas och utifrån ett arbetsgivarperspektiv krävs också självstyre 

och flexibilitet från medarbetarna i allt större utsträckning (Bergstedt, 2008).  

 

Flera studier visar att ledaren inom en organisation har en reell möjlighet att påverka lärandet 

hos sina medarbetare, en ledare kan främja lärandet genom att delegera ansvar, skapa tillfällen 

för självbestämmande, ställa frågor till medarbetarna som uppmuntrar dem till egen 

problemlösning, tydliggöra förväntningar samt ta emot och ge feedback (Ellingar, Watkins, & 

Bostrom, 1999; Döös, Johansson & Wilhelmson, 2015). Vid en genomgång av tidigare 

forskning kring ledarskap och lärande framkommer det att även den psykosociala 

arbetsmiljön har stor betydelse för lärandet på arbetsplatsen och trots att ledaren uppfyller de 

kriterier som en ”bra ledare” ska göra utifrån ett lärandeperspektiv kan effekten av lärandet 

minska om förhållandena i arbetsmiljön är missgynnsamma (Froehlich, Segers & Van den 

Bossche 2014). Detta föranleder en intressant infallsvinkel att studera vidare, nämligen hur 

relationen och samspelet mellan de anställda i arbetsmiljön tillsammans inverkar på lärandet i 

en organisation. Att studera dessa faktorer tillsammans är också något Svensson (2014) 

förespråkar då tidigare forskning ofta har varit uppdelad på antingen egenskaper hos den 

arbetande människan eller på egenskaper på arbetsplatser. Vidare menar Svensson (2014) att 

pedagogiska frågor bör ses som en förändringsrelation av innehållet mellan människan och 

dess omvärld. Arbete utförs i ett sammanhang och utgör en relation mellan en utförare och 

dess sammanhang. Att särskilja dessa faktorer genom å ena sidan som person, grupp eller 

kollektiv å andra sidan sammanhang och arbetsuppgift får inte göras om syftet är att förstå 

utförandets karaktär. Utförare och situation hör samman och för att förstå relationen dem 

emellan och för att få ökad förståelse för kunskapsbildning bör de studeras tillsammans 

(Svensson, 2014). Även Campbell, Verenikina & Herrington (2009) tar i sin artikel upp 

vikten av att chefen förstår att denne har en stor inverkan på det lärande som sker på 

arbetsplatsen. Campbell et al. (2009) menar att fortsatt forskning bör fokusera på hur ledaren 

kan skapa ett klimat på arbetsplatsen som främjar lärande. 
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2.1 Syfte och frågeställning 
En genomgång av tidigare forskning på området ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och 

lärande har visat att det finns en kunskapslucka kring hur dessa faktorer tillsammans inverkar 

på lärandet hos de anställda. Syftet med denna studie är därför att empiriskt undersöka vilka 

lärandeprocesser som genereras eller hindras i samspelet mellan de anställda på två olika 

avdelningar inom det lean-organiserade företaget Epiroc, studien utgår från informanternas 

egna uppfattning. 

 

Syftet utmynnar i följande frågeställning; 

 

- Vilka lärandeprocesser genereras och vilka hindras i samspelet mellan de anställda i 

det lean-organiserade företaget? 

 

3. Bakgrund 
 

I nedanstående avsnitt beskrivs studieplatsen Epiroc, en kortfattad beskrivning ges av vad 

lean production innebär på företaget och därefter kommer relevanta begrepp att definieras. 

 
3.1 Epiroc Rock Drills AB 
Under december 2017 genomfördes en företagsdelning av Atlas Copco där divisionen i 

Örebro numera går under namnet Epiroc Rock Drills AB. Det nya bolaget är ett helägt 

dotterbolag till Atlas Copco och omfattar affärsområdet gruv- och bergbrytningsteknik med 

kunder inom gruvnäring, infrastruktur och naturtillgångar. Epiroc kommer vara en central del 

avseende forskning och utveckling. Med anledning av namnbytet kommer jag vidare i studien 

att hänvisa till det nya namnet Epiroc. Epiroc i Örebro har cirka 2000 anställda och studien 

genomförs på två avdelningar inom verksamheten som utvecklar bergborrverktyg. 

 

3.2 Lean production hos Epiroc 
Epiroc använder sig av lean som tillverkningskoncept i syfte att uppnå ett optimal utnyttjande 

av resurser och eliminera spill från produktionsprocessen. Detta innebär bland annat att de 

inte längre har stora lager med komponenter som montörerna behöver utan arbetar utifrån 

konceptet att rätt komponent ska levereras direkt till montören i rätt tid. Komponenterna 

levereras således i olika sekvenser, där den första komponenten i linan är den komponent 

montören behöver först och så vidare. Vidare har antalet komponenter som används 
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reducerats och åtgärder för att säkerställa en hög kvalitet har implementerats. Syftet med lean 

är i huvudsak att öka kvaliteten, minska resursspill samt säkerställa att produkterna kan 

levereras i tid (Atlas Copco, 2017). 

 

3.3 Begreppsdefinitioner 
 

3.3.1 Lärande 
Genom historien har diskussioner om lärande och hur lärandeprocesser ska gestaltas följt 

människan. Under de senaste hundrafemtio åren har flera olika perspektiv dominerat den 

vetenskapliga synen på lärande och legat till grund för forskning (Säljö, 2015).  

 

I denna studie är det vuxnas lärande på arbetsplatsen som är i fokus. Med lärande avses i detta 

fall både avsiktligt planerat lärande och lärande som sker kontinuerligt i det vardagliga 

arbetet. Vidare definieras lärande i denna studie som ett positivt lärande som främjar 

individens utveckling i form av fördjupad eller utvidgad kompetens och som ger individen en 

möjlighet att påverka sina livs- och arbetsvillkor (Ellström, 1996).  

 

Ellström (1996) beskriver två olika former av lärande på arbetsplatsen, det formella och det 

informella lärandet. Formell inlärning avser ett lärande som är målinriktat och det är en del av 

organisationens utbildningsplan, det kan exempelvis handla om planerade vidareutbildningar, 

introduktionsverksamhet för nyanställda eller olika kurser. Det informella lärandet handlar 

om det som sker i det dagliga arbetet, ofta sker lärandet omedvetet för individen. Lärandet i 

denna del bidrar till att den enskilde medarbetaren eller arbetslaget kan arbeta mer effektivt 

och rationellt (Ellström, 1996).  

 

3.3.2 Lärandeprocesser 
Med lärandeprocesser avses i denna studie det lärande som uppstår i samspelet mellan de 

anställda. Samspelet omfattar lärandeprocesser på både horisontell och vertikal nivå, vilket 

innebär samspel mellan ledare och ledare, medarbetare och medarbetare samt medarbetare 

och ledare. Lärandeprocesserna avser lärande för antingen den ena parten i samspelet eller för 

samtliga parter.  
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3.3.3 Lean production 
Huvudprincipen inom lean production handlar om att ständigt öka värdet och produktiviteten 

inom verksamheten och samtidigt minimera kostnader och slöseri. En värdering görs 

kontinuerligt av all verksamhet för att fastställa huruvida den är värdeskapande eller ej. Med 

värdeskapande menas att allt som genomförs ska öka värdet på produkten. Aktiviteter som 

inte är värdeskapande klassificeras som resursslöseri och ska således elimineras ut ur 

verksamheten. För att åstadkomma en systematisk eliminering av slöseri används olika 

metoder och verktyg. Det finns fem huvudprinciper inom lean-tänkande och dessa är (1) 

definiera värdet av varje produkt eller tjänst, (2) Identifiera alla åtgärder som krävs för att 

designa, beställa eller tillverka en viss produkt, (3) Skapa ett kontinuerligt flöde för att 

minimera slöseri, (4) Skapa ett dragande system där det som produceras motsvarar det som 

kunden efterfrågar vid en viss tidpunkt, (5) Sträva efter perfektion där kunden erbjuds en 

produkt utifrån dennes behov och förväntningar inom den överenskomna tiden under ideala 

förhållanden utan fel eller brister. Organisationen ska skapa en arbetskultur där det ständigt 

råder en strävan mot att bli bättre och bättre (Aghakhani, Hashemzadeh Khoorasgani & 

Shahmansoury, 2016). 

 

3.3.4 Arbetsmiljö 
Med arbetsmiljö avses i denna studie Arbetsmiljöverkets definitioner av organisatorisk- och 

social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:4) 

 

Organisatorisk arbetsmiljö 

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; 

1. ledning och styrning, 

2. kommunikation,  

3. delaktighet, handlingsutrymme,  

4. fördelning av arbetsuppgifter och  

5. krav, resurser och ansvar. 

 

Social arbetsmiljö 

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt 

stöd från chefer och kollegor (AFS 2015:4).  
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4. Litteraturgenomgång 

 
Det följande avsnittet inleds med en beskrivning avseende urvalet av de teorier och den 

tidigare forskning som presenteras. Därefter följer en genomgång av teorier om lärande följt 

av tidigare forskning avseende ledarens respektive arbetsmiljöns betydelse för lärande på 

arbetsplatsen samt lean productions och lärande på arbetsplatsen.  

 

4.1 Systematisk forskningsöversikt 
Grundad teori som metod förespråkar att empirin ska komma först och därefter ska relevanta 

teorier och tidigare forskning presenteras utifrån empirin (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015). Men i denna studie har jag valt att följa den formalia som är bruklig vid denna form av 

uppsatser och därav har det varit nödvändigt att inleda med att söka efter teorier och tidigare 

forskning. För att få en så heltäckande och bred bild som möjligt över det som avses studeras 

har jag därför inlett med att göra en systematisk forskningsöversikt. Vid GT ska analysen av 

empirin inte påverkas av tidigare teorier och forskning. För att undvika detta i största möjliga 

mån är min bedömning att en heltäckande översikt minskar risken för påverkan då jag inte på 

förhand har en för snäv inriktning. Efter insamlandet av data och när en resultatbild visat sig 

har jag dock kompletterat teorierna och den tidigare forskningen med mer specifika texter 

utifrån de empiriska resultaten. Avseende den systematiska forskningsöversikten har jag 

använt särskilt utvalda steg som finns beskrivna i Denscombe (2016), på grund av tidsmässig 

begränsning för studien har dock inte alla stegen använts. Syftet med de valda stegen är att 

skapa en så överskådlig, korrekt och komplett forskningsgenomgång som möjligt gällande 

studiens forskningsområde. Detta innebär att en avgränsning gällande studiens omfattning har 

gjorts genom att den tidigare forskningen som finns presenterad är avgränsad till att belysa 

lärande på arbetsplatsen utifrån ledarens och arbetsmiljöns betydelse för lärandet på 

arbetsplatsen samt genom lean productions och lärande på arbetsplatsen. De teorier och den 

tidigare forskningen som presenteras är vald utifrån att de är relevanta för denna studies 

fokusområde och forskningsfråga. De sökord som använts i olika kombinationer är lärande, 

arbetsplats, ledarskap, arbetsmiljö, stödjande, kommunikation samt motsvarade ord på 

engelska. Sökmotorer som använts är Eric (Ebsco), som är särskilt inriktad på lärande, 
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utbildning och pedagogik, Primo, som är en övergripande söktjänst samt har artiklar hämtas 

från Pedagogisk forskning i Sverige där svensk forskning kring arbetslivspedagogik finns 

samlat. En kvalitetsbedömning avseende forskningen har gjorts genom att värdera 

forskningen utifrån dess relevans, forskningsmetod, författare, publiceringsår, urvalsteknik, 

huruvida andra forskare refererat till dem samt datainsamlingsmetod (Denscombe, 2016).  

 

4.2 Teorier om lärande 
 

4.2.1 Situerat lärande 
Lave & Wenger (1991) skapade teorin om situerat lärande, eller kontextuellt lärande.  

Med situerat lärande menar Lave och Wenger (1991) att allt lärande är situerat och sker i det 

sociala sammanhang som individen befinner sig i. Situerat lärande ses som en del av vardagen 

där lärandet är en process som sker i en social gemenskap och i samspel med andra 

människor.  Lave och Wenger (1991) beskriver att en viktig komponent i det situerade 

lärandet handlar om att den som lär blir en del av ”community of practice”, en 

praktikgemenskap. Dessa praktikgemenskaper finns överallt i samhället och handlar om 

grupper som samlas kring en gemensam praktik, exempelvis på en arbetsplats. På 

arbetsplatsen handlar praktikgemenskapen bland annat om hur de anställda tillsammans 

beslutar hur de ska organisera arbetet för att utföra det jobb som är dem ålagda. Wenger 

(1998) har skapat en modell som visar den komplexitet som finns i lärprocessen och den 

består av fyra delar som är centrala för människans lärande. Wenger (1998) menar att 

samtliga dessa delar måste integreras och förstås utifrån varandra och tillsammans skapar de 

förutsättningar för lärande i en praktikgemenskap. Mening och identitet skapas genom 

individens sociala engagemang i praktikgemenskapen där lärandet knyts till ett kollektiv och 

till praxis genom att individen deltar och agerar. 
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Vidare menar Wenger (1998) att för att den sociala gemenskapen ska ge upphov till 

lärotillfällen måste ett antal faktorer finnas närvarade;  

- Ett gemensamt och ömsesidigt engagemang. Praktiken existerar enbart genom att en 

grupp individer aktivt deltar och där deltagarna själva har förhandlat fram meningen 

med deltagandet. Deltagandet skapar relationer mellan människor i ett komplext 

samspel och kräver inte enhetlighet mellan deltagarna.  
- Gemensam uppfattning och verksamhetens innebörd och gemensamt ansvarstagande. 

Det är deltagarna som kontinuerligt definierar verksamheten och beslutar om vad som 

är av betydelse eller inte, vad som ska göras eller inte samt vad som är sanning eller 

inte.  
- Gemensamma repertoarer. Rutiner, berättelser, gester, symboler, policys och 

styrdokument ligger till grund för hur deltagarna skapar mening kring verksamheten. 

Repertoarerna speglar också en gemensam historia deltagarna emellan och skapar 

mening och tillhörighet inom gruppen (Wenger, 1998). 
 

4.2.2 Anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande 
Ellström (2004) skriver om det anpassningsinriktade respektive det utvecklingsinriktade 

lärandet. Ellström (2004) menar att båda dessa inriktningar är nödvändiga i arbetslivet. Det 

anpassningsinriktade lärandet handlar om inlärning av specifika arbetssätt och metoder, om 

att behärska olika problem samt att arbeta efter fastställda rutiner. Det utvecklingsinriktade 

lärandet sker när individen eller gruppen börjar ifrågasätta och reflektera kring handlandet 

Lärande

Praktik
Lärande 
genom 

handling

Gemenskap
Lärande genom 

tillhörighet

Identitet
Lärande 

som 
blivande

Mening
Lärande genom 

erfarenhet

Figur 1. Modellen illustrerar lärprocessens olika delar (utifrån Wenger, 1998). 
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vilket leder till att nya och förbättrade arbetsmetoder kan utvecklas. Denna form av lärande 

handlar inte bara om att lösa uppkomna problem utan också om att reflektera kring dess 

orsaker för att sedan kunna förändra arbetsmetoden så att problemet ej uppstår på nytt 

(Ellström, 2004). Det anpassningsinriktade lärandet kan jämföras med det som Argyris & 

Schön (1996) beskriver som singleloop-lärande som handlar om att lösa uppkomna problem, 

gå kurser eller liknande utbildningsinsatser, singleloop-lärande handlar således om 

problemlösning utan reflektion kring orsaker till problemet eller hur problemet kan 

förhindras/förebyggas. Det Ellström (2004) betecknar som utvecklingsinriktat lärande kan 

jämföras med det som Argyris och Schön (1996) beskriver som doubleloop-lärande och detta 

lärande handlar precis som det utvecklingsinriktade lärandet om att reflektera över sina 

handlingar och ifrågasätta befintliga normer, tankesätt, värderingar och arbetsmetoder 

(Argyris & Schön 1996).  

4.2.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Nedan modell är ett sätt att illustrera hur de olika teorierna kan kopplas samman med 

varandra och under modellen följer en vidare förklaring till detta samt på vilket sätt teorierna 

är intressanta för aktuell studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det situerade lärandet handlar om det lärande som sker i vardagen, i en social gemenskap, 

exempelvis på en arbetsplats, samt i samspel med andra människor. Lärandet ska ses som en 

 
Situerat lärande 

I en social gemenskap 
och 

i samspel mellan människor 
Ett gemensamt och 
ömsesidigt engagemang 

Gemensam uppfattning och 
gemensamt ansvarstagande 

Gemensamma repertoarer  

Utvecklingsinriktat lärande 
Ifrågasättande och 
reflektion kring handlingar  

Anpassningsinriktat lärande 
Specifika arbetssätt och 
metoder, arbeta efter 
rutiner  

Figur 2. Modellen visar hur de valda teorierna kan kopplas samman. 
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process där flera olika faktorer inverkar och medverkar till att lärande kan uppstå (Lave & 

Wenger, 1991). Det anpassningsinriktade lärandet handlar om att befästa särskilda arbetssätt 

eller arbeta enligt fastslagna rutiner (Ellström, 2004). Detta kan kopplas samman med den 

gemensamma repertoaren som finns beskriven inom det situerade lärandet, den gemensamma 

repertoaren handlar bland annat om rutiner, policys och styrdokument för att skapa mening 

och tillhörighet inom gruppen och kan ses som en del i ett anpassningsinriktat lärande. Det 

utvecklingsinriktade lärandet handlar om att ifrågasätta arbetssätt och reflektera kring sina 

handlingar vilket leder till förbättrade arbetssätt och metoder (Ellström, 2004). Detta kan 

kopplas samman med det som inom det situerade lärandet beskrivs som ett gemensamt och 

ömsesidigt engagemang och gemensam uppfattning och verksamhetens innebörd och 

gemensamt ansvarstagande. Dessa handlar om att individer aktivt deltar och förhandlar fram 

meningen med deltagandet tillsammans, det handlar också om hur deltagarna kontinuerligt 

definierar verksamheten och beslutar om vad som är viktigt och vad som ska göras (Lave & 

Wenger, 1991). Detta hör samman med det utvecklingsinriktade lärandet genom att det sker 

en reflektion kring handlandet där deltagarna själva bidrar till utveckling av gemenskapen 

men också av verksamheten. 

Båda dessa teorier berör lärande utifrån olika former av samspel mellan individer inom en 

viss kontext och därav är teorierna relevanta mot denna studies forskningsfråga som handlar 

om det samspel som finns mellan de anställda på arbetsplatsen och vilka lärandeprocesser 

som genereras eller hindras genom detta samspel.  

4.3 Tidigare forskning 
 

4.3.1 Ledarens betydelse för lärande på arbetsplatsen 
Dagens ledarskap handlar i allt större utsträckning om att tillskriva den enskilda individen ett 

större ansvar och ge utrymme för handlingsfrihet (Amy, 2008). I Amys (2008) studie som 

handlar om hur ledare, i lärande organisationer, kan bidra till lärande eller minska lärandet på 

både individ- och organisatorisk nivå framkommer det att ledaren ska underlätta lärande 

genom att ställa frågor, förtydliga förväntningar och delegera ansvar. Ledaren ska rådgöra 

med medarbetare som besitter relevant kunskap innan beslut tas. Medarbetarna ska få fatta 

egna beslut. Vidare ska ledarna anta en coachande roll för att underlätta lärande, att bidra med 

utvecklingsmöjligheter är en annan viktig faktor för att skapa lärande på arbetsplatsen (Amy, 

2008). Ledarens beteende och handlingar på arbetsplatsen har betydelse för lärandet. Ledaren 
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ska skapa tillfällen för självbestämmande, ställa frågor till medarbetarna som uppmuntrar dem 

att själva komma på lösningar på uppkomna problem, ledaren ska använda sig av olika 

exempel, tydliggöra förväntningar samt ta emot och ge feedback (Ellingar et al., 1999; Döös 

et al., 2015). I en studie gällande att skapa en lärandemiljö av Lancaster och Di Milia (2015) 

framkom det att ledarna har en signifikant betydelse för att skapa en läromiljö, detta kan ske 

genom att visa en öppenhet till nya idéer och genom att uppmuntra medarbetarna till att ta 

egna initiativ. Studien visade att denna form av uppmuntran är av central vikt för att 

möjliggöra för medarbetarna att använda sina nya kunskaper i arbetet. Deltagarna ansåg även 

att öppen kommunikation, tillgång till företagsinformation samt vara delaktig i beslut som 

berörde dem var viktiga för lärandet (Lancaster & Di Milia, 2015). 

 

I Campbell & Evans (2016) studie undersöktes det om resultaten från Ellinger och Boströms 

(2002) studie avseende ledarens syn på sin roll att underlätta för lärande i en lärande 

organisation kunde valideras genom en ny studie. Campbell och Evans (2016) studie 

bekräftade Ellinger och Boströms (2002) resultat gällande att ledarens kognitiva förmågor; 

självförtroende och förmåga styr hur de antar rollen som främjare för lärande. Studien ger 

också stöd åt de resultat som visat att ledare som antagit en coachande roll i syfte att 

underlätta lärande har en central roll att spela i arbetsplatsinlärning. Av resultaten från 

Campbell och Evans (2016) studie framkommer det att nyckeln till att skapa en stödjande och 

säker miljö för lärande är empati. Ledarna beskrev öppenhet, ärlighet och pålitliga relationer 

som viktiga för att underlätta lärandet (Campbell & Evans, 2016). Att visa på öppenhet och ta 

hjälp från sina medarbetare vid problem visade sig betydelsefullt i Coetzers (2006) studie då 

det skapar en positiv kommunikation som i sin tur främjar lärande. Studien visade också att 

ledaren kan underlätta de anställdas lärande genom att låta medarbetare som har relevant 

kunskap inom ett visst område instruera och ge tips till sina mindre erfarna kollegor. Att 

överlag skapa en arbetsmiljö som bjuder in till en möjlighet att observera och lyssna på mer 

erfarna kollegor visade sig vara främjande för lärandet i studien (Coetzer, 2006).  Även i 

Campbell och Evans (2016) studie framkom det att lära av andra genom observation och 

deltagande främjade lärandet effektivt eftersom de ansåg att lärandet är en social och 

erfarenhetsbaserad process. Vidare framkom det att ledarnas verbala och icke-verbala 

kommunikationsförmåga användes för att skapa en kognitiv och emotionell relation med de 

anställda i syfte att stärka deras självförtroende. Ledarna uppgav i studien att de uppmuntrade 

ifrågasättande, de lyssnade aktivt, gjorde visualiseringar och gav förklaringar utan att ge 

direkta direktiv. Nya insiktsområden framträdde i studien vilka visade på kopplingen mellan 
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ledarskap och miljö där ledarna ska visa på en medvetenhet, mognad och förståelse för hur 

den interna och externa arbetsmiljön påverkar lärandeprocesserna på arbetsplatsen (Campbell 

& Evans, 2016).  

 

4.3.2 Arbetsmiljöns betydelse för lärande på arbetsplatsen 
Ett transformativt ledarskap innebär bland annat att ledaren uppmuntrar till självständigt 

tänkande och handlande, utvecklar den anställdes kompetenser, sätter ut motiverande mål och 

uppmanar till problemlösning (Bass, 1998). Dessa är egenskaper som enligt tidigare studier 

visar på framgångsfaktorer för lärande på arbetsplatsen (Froehlich et al., 2014; Amy, 2008; 

Ellingar et al., 1999; Döös et al., 2015; Ellinger & Cseh, 2007). Det råder dock en komplexitet 

kring ett transformativt ledarskap eller ett ledarskap som präglas av transformativa 

egenskaper. Denna komplexitet visar sig i studien av Froehlich et al. (2014). I studien 

framkommer det att en organisatorisk inlärningskultur påverkar det informella lärandet på ett 

komplext sätt. En organisatorisk lärandekultur som främjar lärande stimulerar också ett 

djuplärande vilket ökar läranderesultatet, men samtidigt visade studien att effekten av ett 

transformativt ledarskap sänktes av en organisatorisk inlärningskultur och effekterna av ett 

djuplärande likaså. Detta kan ses som en paradox och visar på ett fenomen som borde studeras 

vidare. Som en förklaring till detta beskriver författarna i den aktuella studien att litteraturen 

som beskriver organisatorisk lärande menar att kontexten påverkar medarbetarnas uppfattning 

om vad de borde lära sig. Kontexten på arbetsplatsen kan således vara sådan att djupinlärning 

inte är normen och därför ses som mindre värdefullt. Resultaten av studien visar att det sätt de 

anställda närmar sig informell arbetsplatsinlärning påverkar deras läranderesultat väsentligt 

och att ledaren kan, med sitt beteende, påverka sina medarbetares inlärningssätt och därmed 

också resultatet av lärandet. Genom att skapa en arbetsmiljö där lärande anses värdefullt 

skapas också motivation till lärande för medarbetarna (Froehlich et al., 2014).  

Att utnyttja den kompetens och kunskap som finns bland medarbetarna och låta dessa 

personer exempelvis hålla i utbildningar visade sig vara en framgångsrik metod för att skapa 

en arbetsmiljö som främjar lärande enligt Ellinger och Csehs (2007) studie. Genom att 

erbjuda denna form av utbildning utöver sedvanlig utbildning växer värdet av lärandet inom 

organisationen (Ellinger & Cseh, 2007). Detta resultat kan relateras till det Svensson (2005) 

skriver om de organiserade utbildningarna. Det formella lärandet är endast en mindre del av 

det lärande som behövs för kunskapsutvecklingen på en arbetsplats. En ökad medvetenhet 

kring behovet av lärande på och genom arbetet visar på ett behov från ledarna att skapa en 
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gynnsam lärandemiljö utöver det som ryms inom specifika utbildningsinsatser (Svensson, 

2005). Vidare skriver Svensson (2005) om två aspekter av lärande som är betydelsefulla för 

lärandet på arbetsplatsen. Den ena aspekten handlar om värderingar som delas av ett kollektiv 

och som styr lärandet avseende prestation, kompetens, utbildning, lärande, kommunikationer 

etcetera. Den andra aspekten är det kulturelement som utgör innehållet i lärandet, främst 

handlar det om värderingar, kunskaper, och färdigheter som utgör eller ingår i den kompetens 

som ska utvecklas. Svensson (2005) menar att ledningen i ett företag till stor del kan styra 

värderingen av, tillgången till och möjligheten att utveckla kulturelement.   

Möjligheten att lära av sina kollegor framhålls i flera studier som gynnsamt för lärandet. Detta 

inkluderar att lyssna på andras åsikter, skapa ett observationslärande och utforska koncept ur 

ett bredare perspektiv än enbart utifrån den egna erfarenheten (Coetzer, 2007; Lancaster & Di 

Milia, 2015). Nyanställda, unga och de med längre utbildning har visat sig mer beroende av 

en arbetsledare som en källa till lärande och de tycktes även vara mer beroende av 

vidareutbildning på arbetsplatsen som en metod för inlärning än övriga anställda. Enligt 

Coetzer (2007) bör därför vidare forskning fokusera på ledarens upplevelse av medarbetarnas 

lärmiljö, då resultaten indikerar att ledarens betydelse för medarbetarnas lärande spelar olika 

roller beroende på vilken demografisk grupp medarbetarna tillhör (Coetzer, 2007). Det största 

hindret för lärande ansågs vara ledarens brist på stöd och uppmuntran. Ledare som inte följde 

upp diskussioner kring medarbetarnas erfarenheter och hur de kunde använda dessa i arbetet 

ansågs vara icke-stödjande. Ledare som inte själva levde upp till de beteenden och 

förväntningar som organisationen försökte främja upplevdes också som skadliga för 

lärandemiljön (Lancaster & Di Milia, 2015).  

Kock, Gill & Ellström (2008) genomförde under perioden 2002-2007 ett forskningsprojekt 

med syfte att studera hur kompetensutveckling bedrivs på mindre arbetsplatser. Kock (2010) 

beskriver studien närmare. Han menar att i de företag där de externa drivkrafterna är höga, där 

ledning och anställda upplever att de befinner sig i en starkt konkurrensutsatt bransch där 

”kunden” är starkt närvarande råder också ett utvecklingsstödjande klimat i företaget där 

kompetensutveckling ses som positivt och arbetsuppgifterna är utmanande och varierande, 

dessa företag kallar han för en stödjande lärmiljö. På arbetsplatser där de externa drivkrafterna 

är låga råder däremot motsatta förhållanden och läromiljön ses som begränsande då ledning 

och anställda upplever lägre krav på kompetensutveckling och möjligheter till utveckling och 

utmanade arbetsuppgifter är begränsade. Bland företagen där det förelåg låg extern/intern 

drivkraft för kompetensutveckling användes en formell lärstrategi och i högkategorierna 
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användes en integrerad strategi. Författarna till studien menar att detta kan bero på att företag 

där drivkraften till kompetensutveckling är starkare är mer benägna att utforma och 

implementera mer problemlösande strategier för kompetensutveckling än företag med lägre 

grad av drivkraft (Kock et al., 2008). Vidare beskriver Kock (2010) att kompetensutveckling 

på arbetsplatsen ska ses som ett samspel mellan lärmiljö, strategier och effekter av 

kompetensutveckling. Studien visar att företag med stödjande lärmiljö uppnår signifikant 

högre effekter av kompetensutvecklingsinsatser än företag med begränsad lärmiljö, både när 

det gäller på individ- och på verksamhetsnivå. Dock visar resultaten från studien att det inte 

räcker med en hög extern/intern drivkraft för att resultaten från kompetensutvecklingen ska 

bli gynnsamma. Det krävs också att de strategier, eller metoder, som företagen använder för 

att planera kompetensutvecklingen avseende analyser, innehåll och genomförande är 

kvalificerade och genomtänkta då de också inverkar på utfallet. I de företag där en integrerad 

strategi för kompetensutveckling användes i en stödjande lärmiljö blev effekterna av 

kompetensutvecklingen på både individ- och verksamhetsnivå signifikant högre än i en 

begränsande lärmiljö (Kock, 2010). 

 

4.3.3 Lean productions och lärande 
I en avhandling av Wallo (2008) redovisas resultaten från hans studier i lärarorienterat 

ledarskap i två industriföretag. Avhandlingen handlar om hur ledare främjar lärande i det 

dagliga arbetet. Resultaten från studien visar att när ledarna närmar sig situationer där lärandet 

för medarbetarna är i fokus så återfinns tre huvudsakliga beteenden bland ledarna, dessa är 

ledare som är; stödjande, utbildare eller konfronterande. Den stödjande ledaren skapar en 

trygg miljö för lärande genom att fokusera på uppmuntran och bekvämlighet. Den utbildande 

ledaren utbildar sina medarbetare genom instruktioner eller genom att initiera reflektion i det 

dagliga arbetet. Den konfrontativa ledaren antar en tuffare roll genom att sätta gränser och 

framtvinga lärande hos medarbetaren. Studien visar också att ledarna alternerar mellan dessa 

egenskaper beroende på vilka omständigheter som råder. I de aktuella studierna arbetade 

företagen i olika grad efter principerna enligt lean productions (Wallo, 2008). För 

medarbetarnas räkning innebär dessa arbetsmetoder att lärandemöjligheterna ökar när det 

gäller att hantera innovativa sätt att hantera sitt arbete. De externa kraven på produktivitet och 

konkurrens som lett till användandet av lean productions har dock också lett till ökade krav på 

effektivitet i affärsverksamheten, vilket i sin tur medfört att det finns begränsat med tid för att 

reflektera över arbetsprocessen och det informella lärandet då varje minut blir viktig för att 

uppnå de dagliga eller veckovisa produktionsmålen. Studien visar att faktorer som hindrar 
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eller möjliggör ett ledarskap för lärande bland annat handlar om medarbetarnas inställning till 

lärande, vilka ekonomiska resurser det finns för lärande, hur ledaren ser på lärande samt hur 

arbetsorganisationen och produktionssystemet är utformat. Studien visar också att företagen i 

studien har valt formella aktiviteter som strategier till lärande trots att dessa verkar vara 

tidskrävande och ifrågasatta ur effektivitetssynpunkt. Avslutningsvis visar studien att 

ledarskap för lärande i företagen i huvudsak handlar om lärande för att upprätthålla daglig 

drift och anpassning snarare än mot lärande för utveckling. Resultaten visar exempelvis att 

ledarna endast i begränsad utsträckning arbetar med att främja kritisk reflektion som Wallo 

(2008) menar är en förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande.    

 

I en studie av Aghakhani et al. (2016) undersöktes effekten av lean-tänkande på det 

organisatoriska lärandet. I studien definieras lean som ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

identifiera och eliminera spill och kostnader genom kontinuerlig förbättring och därigenom 

skapa perfektion och felfria tillverkningssystem med ett optimalt utflöde av produkter för 

ökad kundtillfredsställelse. Tillverkningsmetoden utgår från en filosofi där en ständig 

förbättringskultur ska råda och där man genom lagarbete analyserar resursspillet i 

tillverkningsprocessen och därefter eliminerar det. Organisationsinlärning definieras i studien 

som en uppsättning åtgärder såsom kunskapsförvärv, informationsdelning samt tolkning av 

information som medvetet eller omedvetet påverkar den positiva organisationsutvecklingen. 

Ett frågeformulär distribuerades till 132 chefer för att undersöka effekten av lean kopplat till 

organisatoriskt lärande utifrån fem delar; gemensam vision, organisatorisk inlärningskultur, 

grupparbete och gruppinlärning, kunskapsdelning och deltagande ledarskap. Resultaten från 

studien visar att lean-tänkande har en positiv och signifikant inverkan på alla aspekter av 

organisatoriskt lärande. Studien visade att lean-tänkande har en betydande inverkan på 

lagarbete och gruppens lärande då det är ett sätt att förstå problemen, ett sätt att kunna 

identifiera orsakerna till problemen och ett sätt att definiera det som är av värde för att kunna 

fokusera på förbättringar och innovationer som leder till förbättring. Studien visar också att 

lean-tänkade kan påverka kunskapsdelningen. En frivillig delning av färdigheter och 

erfarenheter till andra delar av organisationen är betydelsefull eftersom organisatorisk 

kunskap bildas utifrån individernas kunskap. Lean-tänkade har också en signifikant inverkan 

på ett deltagande ledarskap. Studien visar att ett deltagande ledarskap banar väg för 

samarbete, sympati och empati bland de anställda och stärker länken mellan dem vilket ger en 

starkare organisation (Aghakhani et al., 2016).  
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5. Vetenskapligt förhållningssätt och metod 
 

5.1 Empirisk forskningsansats 
Denna studies forskningsansats är grundad teori (GT). Vid grundad teori är en av 

huvudpunkterna att forskningen i huvudsak ska utgå från fältet och de empiriska resultaten 

som framkommer i studien. Forskaren ska ha ett öppet sinne och låta det empiriska materialet 

vara vägledande. Syftet är inte att pröva befintliga teorier eller närma sig ämnet med en fast 

föreställning om vad som ska styra undersökningen, utan grundidén med GT är att forskaren 

ska generera nya teorier som kan förklara företeelser på fältet (Denscombe, 2016). Valet att 

använda GT som utgångspunkt för denna studie har gjorts då min avsikt är att förhålla mig 

strikt till empirin och låta den vara vägledande vid min analys av datainsamlingen. Då 

studiens syfte är att undersöka vilka lärandeprocesser som genereras i samspelet mellan de 

anställda på två olika avdelningar inom företaget samt att med ett öppet sinne upptäcka vad 

som är specifikt för just dessa avdelningar är GT en lämplig metod då det handlar om att 

förstå och förklara den sociala process eller aktivitet som studeras (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Valet att använda grundad teori som forskningsansats har också gjorts 

utifrån att det tidigare genomförts likande studier med GT som forskningsansats (Aghakhani 

et al., 2016; Armson & Whiteley, 2010).  

 

Likt andra forskare som väljer att anpassa GT utifrån det egna syftet, (Denscombe, 2016), har 

även jag gjort vissa avsteg från GT som metod. Detta innebär bland annat att jag inte haft för 

avsikt att utveckla en ny teori. Huvudanledningen till mitt val av GT som metod är att jag i 

min analys av datamaterialet har valt att förhålla mig strikt till empirin och låta den vara 

vägledande i genererandet av de kategorier som representerar resultatet. Analysen av den 

insamlande datan har skett parallellt med det pågående insamlandet, genom att jämföra idéer 

och tankar med befintliga data framträder begrepp och teorier som är intressanta att undersöka 

vidare, detta arbetssätt är i enlighet med grundad teori (Denscombe, 2016). Rent praktiskt har 

det inneburit att jag delvis analyserat ett par av intervjuerna samtidigt som insamlandet pågått 

och därigenom har jag fått med mig en del nya frågor och intressanta infallsvinklar att studera 

vidare vid de kommande intervjuerna. Enligt grundad teori kan den parallella analysen även 

medföra att man genomför en helt ny studie utifrån intressanta fynd (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015), men denna studie är avgränsad till en möjlighet att återkomma till 

informanterna för kompletterade frågor om ett sådant behov skulle uppstå då det av 

tidsmässiga skäl är det inte möjligt att genomföra flera olika studier.  
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5.2 Urval  
I denna studie har urvalet av studieobjekt valts utifrån mina tankar kring att platsen kan bidra 

till intressanta resultat. Studieplatsen är som ovan nämnt Epiroc som är ett lean-organiserat 

företag, detta medför en intressant infallsvinkel avseende lärande på arbetsplatsen då det är ett 

utvecklingsinriktat företag. Att göra ett subjektivt urval gällande forskningsplats ligger i linje 

med GT som metod där syftet är att platsen ska vara relevant för att upptäcka nya begrepp 

eller kategorier (Denscombe, 2016). Vidare har valet av informanter skett genom att jag 

kontaktat en hög chef inom organisationen för att presentera studiens syfte och undersöka om 

studien får genomföras på aktuell plats. Jag har förmedlat ett önskemål om att informanterna 

ska bestå av totalt sex medarbetare uppdelat i grupper om tre och deras respektive ledare, 

totalt två ledare. Detta urval har grundats i forskningsfrågan där syftet är att studera samspelet 

mellan ledare och medarbetare och därav är urvalet relevant. Jag framförde också ett 

önskemål om att informanterna gärna får representera olika nivåer av anställda i form av deras 

tjänst, arbetsuppgift, kön, ålder och hur länge de arbetat på företaget, detta önskemål gjordes 

utifrån att jag ville skapa ett så bred och representativ urvalsram som möjligt. Slutligen 

framförde jag ett önskemål om att jag gärna är med i urvalsprocessen av informanter eftersom 

jag i möjligaste mån ville undvika en snedvridning i urvalsramen. Dock var det av praktiska 

skäl svårt att genomföra samtliga mina önskemål vilket resulterade i att den chef som jag 

inledningsvis kontaktade undersökte om det fanns ett intresse för studien och därefter gav 

denne chef förslag på tre personer utöver sig själv som skulle kunna ställa upp på intervjuer. 

Av dessa var två medarbetare till chefen och den tredje var chef för en annan avdelning. Jag 

tog därefter kontakt med den andra chefen och i samråd med denne valdes tre av dennes 

medarbetare ut som deltagare. Urvalet av dessa tre grundades i att de arbetat olika länge inom 

företaget, de representerade båda könen och hade delvis olika tjänster, urvalet är således 

baserat på mina tankar kring att skapa en bred urvalsram med informanter som kan ge 

intressant och relevant kunskap kring forskningsfrågan, detta är form av subjektivt urval som 

kan användas inom GT (Denscombe, 2016). Det slutgiltiga antalet informanter bestod av två 

ledare samt två respektive tre av deras närmsta medarbetare. Av de totalt fem medarbetarna 

hade tre stycken även någon form av ledarroll. Av tidsmässiga och planeringsmässiga skäl var 

det inte möjligt att utöka antalet informanter under studiens gång. Däremot medförde den 

kontinuerliga analysen att jag ändå kunde avgöra att antalet informanter var tillräckligt för att 

besvara forskningsfrågan vilket också är i linje med GT (Denscombe, 2016).  
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5.3 Intervjun som metod 
Metoden som används är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka vilka 

lärandeprocesser informanterna direkt och indirekt upplever i det samspel som sker på 

arbetsplatsen. Att få deltagarnas synvinkel på det som studeras är en lämplig metod inom GT 

(Denscombe, 2016). Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod var således 

lämpligt då min avsikt var att undersöka informanternas personliga uppfattning och deras 

åsikter gällande frågeställningen och inte att undersöka hur det faktiskt förhåller sig på 

arbetsplatsen, mot detta syfte har jag därför valt bort att göra en observationsstudie som också 

skulle kunna vara en lämplig metod enligt grundad teori (Denscombe, 2016). Även det 

faktum att studien är tidsbegränsad samt att det är ett småskaligt forskningsprojekt har 

bidragit till valet av intervjuer då detta är en lämplig datainsamlingsmetod under dessa 

förutsättningar enligt Denscombe, 2016.  

 

Intervjuer enligt grundad teori bör vara ostrukturerade, (Denscombe, 2016), men i denna 

studie kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras. Valet att använda 

semistrukturerade intervjuer görs för att underlätta för både mig och för intervjupersonen att 

behålla fokus på det forskningsområde som avses. Semistrukturerade intervjuer innebär att jag 

har en så kallad intervjuguide som består av en lista över specifika teman som ska beröras 

(Denscombe, 2016). Inför intervjuerna gjorde jag en intervjuguide med ämnen och frågor som 

är relevanta utifrån forskningsfrågan, intervjuguiden lästes sedan igenom och godkändes med 

ett par förslag på ändringar av min handledare.  

 

5.4 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna med de två ledarna och dess fem medarbetare genomfördes på Epiroc mellan den 

21-29 november 2017. Ett informationsbrev innehållandes en presentation av mig samt syftet 

med studien skickades ut till min kontaktperson på Epiroc med en uppmaning att förmedla det 

vidare till övriga informanter. Inför varje intervju presenterade jag mig själv och studiens 

syfte. Jag bad också om informanternas samtycke till att använda diktafon och förklarade att 

inspelningarna kommer att raderas när studien är godkänd och betygsatt. Jag förklarade för 

informanterna att deras medverkan är helt frivillig och att de närsomhelst under pågående 

studie kan avsäga sig sitt deltagande. Jag informerade dem även om att deras uppgifter 

kommer hanteras konfidentiellt samt att de är anonyma i studien. Detta förfarande ligger i 

linje med hur samhällsvetenskaplig forskning bör bedrivas enligt vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Som tidigare nämnts genomfördes en analys av intervjumaterialet parallellt med intervjuerna 

vilket medförde att jag i vissa fall lade till eller omformulerade några frågor inför kommande 

intervjuer. Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter och ägde rum på antingen informanternas 

kontor eller i mindre konferensrum där vi kunde sitta ostört. Vid genomförandet av 

intervjuerna hanterades intervjuguiderna såsom förespråkas av Bryman (2014). Detta innebär 

att guiden inte följdes strikt utan användes som stöd när det behövdes för att leda in 

intervjupersonen till ett relevant område. I de flesta intervjuerna talade dock 

intervjupersonerna spontant om flera av frågorna som fanns i guiden. Jag tillät även 

informanterna att tala fritt kring de ämnen eller frågor som berördes och lade till relevanta 

följdfrågor om något intressant dök upp vilket också är i linje med Brymans (2014) 

rekommendationer.  

 

5.5 Transkribering 
I denna studie har jag valt att transkribera materialet i sin helhet, dock har jag valt att inte 

skriva ut pauser samt uttryck såsom hummanden och likande. Inom den grundade teorin ska 

de resultat som presenteras vara grundade i insamlade data vilket innebär att det insamlade 

materialet måste vara begripligt. Genom analysen ska sedan begrepp och teorier utvecklas och 

dessa ska sedan kontinuerligt jämföras med varandra (Denscombe, 2016). Av denna 

anledning är min bedömning att det är viktigt att transkriberingen begriplig och därför har jag 

valt att utesluta ovanstående uttryck då de inte bidrar till att göra texten mer tydlig.  

 

5.6 Analysprocessen enligt grundad teori 
Studiens analysteknik är gjord utifrån grundad teori men alla analyssteg kommer inte att 

följas strikt då jag valt att anpassa metoden utifrån mitt syfte och tidsmässiga begränsningar. 

Inledningsvis transkriberades materialet och parallellt med att transkriberingarna blev klara 

genomfördes en inledande öppen kodning av materialet. Detta är i enlighet med GT och den 

öppna kodningen innebär att betydelsefulla enheter kodas samtidigt som nya och intressanta 

infallsvinklar att studera vidare vid kommande intervjuer kan upptäckas (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Vid transkriberingen markerade jag intressanta och betydelsefulla 

meningar eller stycken och beskrev dem sedan med empirinära ord (en öppen kod) i 

dokumentets marginal. Enligt Glaser (1978) ska sedan en selektiv kodning ske vilket ska 

resultera i en kärnkategori. I denna studie har jag dock valt att istället skapa flera fokuskoder 

som förespråkas av Charmaz (2006). De öppna koderna i varje enskild transkription 
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jämfördes således mot varandra och utmynnade sedan i en fokuserad kodning där olika 

betydelsefulla koder resulterade i en uppsättning kategorier som är centrala i datamaterialet. 

Utifrån denna inledande analys fann jag en del intressanta fynd som kunde studeras vidare vid 

kommande intervjuer. När samtliga intervjuer var genomförda, transkriberade och 

kategoriserade genomfördes en ny jämförelse mellan de olika intervjuerna. Jag jämförde, i 

enlighet med analysprocessen enligt GT, (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015), de öppna 

koderna, kategorierna och transkriberingen med varandra för att finna kärnan i materialet.  

 

5.7 Analysprocessen i denna studie  
Inledningsvis transkriberade jag intervjuerna parallellt under insamlandets gång. Jag skrev 

transkriberingen i sin helhet men uteslöt dock att notera pauser, hummanden och liknande 

uttryck. Jag påbörjade analysen av det transkriberade materialet allteftersom det blev klart. 

Till en början läste jag igenom transkriptionen ett antal gånger för att bekanta mig med 

materialet. Jag gjorde små memos i ett separat block där jag skrev ner mina tankar, 

exempelvis kunde jag skriva ”viktigt att våga fråga” eller ”öppet arbetsklimat”. Därefter 

inledde jag den öppna kodningen genom att markera meningar och stycken i texten, sedan 

skrev jag en förklaring (en öppen kod) till stycket i dokumentets marginal, i detta skede valde 

jag att skriva en lite längre beskrivning av styckena för att bibehålla kontakten till empirin, jag 

använde också till stor del samma ord som fanns i stycket.  

 

IP:  
Ja, det är nog faktiskt livets hårda skola 
som ger den bästa avkastningen om jag ska 
vara ärlig. Åka ut och hälsa på arga 
kunder som är missnöjda och se deras 
applikation, ställas inför problem, bli 
tvungen att lära sig om ny teknik, nya 
material och sånt för du är tvungen att lösa 
problemen. De flesta är nog rätt så, det är 
nog det som fastnar, så är det för mig och 
så är det nog för de flesta. 

 Öppen kod: 
Livets skola ger bästa avkastningen, möta 
arga kunder, ställas inför problem, lära 
sig ny teknik, nya material, det är sådan 
kunskap som fastnar 

 

Varje transkription gav cirka 40 öppna koder. De öppna koderna flyttade jag sedan över i ett 

nytt tomt dokument. Nästa steg blev att jämföra koderna i varje enskild transkription med 

varandra för att se vilka koder som hörde ihop och vilka skillnader det fanns. Detta gjorde jag 

genom att genomföra en fokuserad kodning enligt Charmaz (2006). Valet att använda en 

fokuserad kodning istället för en selektiv kodning gjordes utifrån min bedömning att 
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materialet var så omfattande och att endast utgå från en kärnkategori skulle medföra att 

intressanta kategorier skulle gå förlorade eller åtminstone tappa sin förankring till empirin. 

Exempel på kategorier som jag skapade är ”Ett kulturförändrande arbete”, ”Delaktighet för 

att sprida kunskap” och ”vara en stödjande ledare”. Därefter placerade jag in koderna under 

den kategori jag ansåg de passade inom, vissa koder blev över och dessa lät jag ligga kvar i 

dokumentet inför kommande analyser då jag skulle jämföra transkriptionerna med varandra. 

Under denna inledande process dök ett antal intressanta aspekter upp vilka föranledde att jag 

vid kommande intervjuer hade fler frågor att ställa. Bland annat fick jag i den första intervjun 

kännedom om en specifik arbetsmodell som är intressant ur ett lärandeperspektiv vilket 

medförde att jag ställde frågor kring den modellen i de fall informanterna inte själva talade 

om den. Utifrån varje enskild transkription gjorde jag den öppna kodningen på samma sätt, 

men jag var däremot noggrann med att bortse från de kategorier som framträtt i tidigare 

analyser, detta eftersom jag ville att empirin skulle vägleda mig till nya kategorier, min avsikt 

var således inte att leta efter koder att placera in i redan skapade kategorier. Detta resulterade i 

att jag fick en större uppsättning kategorier. I nästa steg gjorde jag ytterligare en fokuserad 

kodning enligt Charmaz (2006). Jag jämförde således samtliga kategorier och öppna koder i 

transkriptionerna. I ett separat block skrev jag memos över ämnen och teman som samtliga 

informanter berörde, exempelvis ”öppenhet till frågor”, ”goda utvecklingsmöjligheter” och 

”samspel med kollegor”. Detta ledde till att fem nya kategorier skapades; lean och 

förbättringsarbete, lärandeprocesser genom ett gott ledarskap, lärandeprocesser genom 

utvecklingsmöjligheter, lärandeprocesser genom samarbete och delaktighet samt 

lärandeprocesser genererade ur öppenhet. Vid en vidare analys framkom också en bild av att 

resultatet kan och bör delas in i två huvudområden; förutsättningar för lärandeprocesser 

respektive samspelets lärandeprocesser. Anledningen till denna distinktion handlar om att jag 

identifierade vissa faktorer som kan ses som strukturella förutsättningar för att 

lärandeprocesser ska kunna genereras och att andra faktorer som speglar skeendet när 

lärandeprocesserna genereras. Inom ramen för förutsättningar för lärandeprocesser skapade 

jag tre nya kategorier; förutsättningar i arbetsmiljön, strukturerade arbetsformer som 

förutsättning samt förutsättningar i utvecklingsmöjligheter. Dessa typer av förutsättningar 

framträder vid en analys av samtliga intervjuer varpå min bedömning är att de är relevanta att 

presentera i resultatet. I den andra delen av resultatet, samspelets lärandeprocesser, redovisas 

sedan de faktiska lärandeprocesser som identifierats i studien, samtliga dessa processer har en 

förankring och koppling till förutsättningarna jag beskrivit här ovan.   
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5.8 Validitet 
Validitet handlar om att observera, identifiera eller mäta det som avses mätas (Bryman, 2014). 

I den här studien har jag använt en intervjuguide med relevanta ämnen och frågor utifrån 

studiens forskningsfråga. Jag har under hela processens gång förhållit mig nära empirin och 

kontinuerligt jämfört data, koder och kategorier med varandra i syfte att säkerställa att 

påståendena är väl underbyggda av data, detta ligger i linje med kvalitetskriteriet trovärdighet 

som är en del av GT (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). I syfte att ytterligare stärka 

validiteten i denna uppsats har jag kontinuerligt under intervjuerna använt en form av 

respondentvalidering i syfte att bekräfta att svaren uppfattats korrekt alternativt gett 

intervjupersonen en möjlighet att förtydliga sina svar, respondentvalidering är en form av 

kvalitetskontroll för kvalitativa studier (Denscombe, 2016).  

 

5.9 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvalitativ forskning kan översättas till pålitlighet. I denna studie har jag i 

inledningen till resultatdelen beskrivit analysprocessen kring framtagandet av resultatets två 

huvudområden och dess åtta kategorier med stöd av det empiriska materialet. Läsaren kan 

således följa mitt resonemang och själv dra slutsatser huruvida resultaten kan anses pålitliga 

och rimliga. Detta medför även en möjlighet för andra att upprepa studien samt göra en 

bedömning huruvida andra forskare skulle ha kommit fram till jämförbara resultat. Detta 

tillvägagångssätt är en metod att öka reliabiliteten i studien (Denscombe, 2016). Under 

pågående intervjuer har jag varit medveten om att risken för intervjuareffekten kan påverka 

tillförlitligheten hos de svar intervjupersonen förmedlar och därför har jag varit noga med att 

förhålla mig neutral, artig och tillmötesgående gentemot intervjupersonen. Jag har tillåtit 

intervjupersonen att tala fritt och öppet kring de frågor som diskuterats utan att lägga någon 

värdering i det som sägs. Ovanstående tillvägagångssätt är metoder för att minska 

intervjuareffekten och därigenom också öka tillförlitligheten kring resultaten (Denscombe, 

2016).  

 

5.10 Generalisering 
Denna studies syfte är inte att skapa generaliserbara resultat utan syftar till att skildra 

lärandeprocesser på de specifika avdelningarna som ingår i studien. Däremot finns en 

förhoppning om att resultaten ska kunna bli överförbara till andra jämförbara fall och 

därigenom vara till nytta för liknande organisationer, denna förhoppning överlåtes dock till 

läsaren att bedöma (Denscombe, 2016). En annan förhoppning är att studiens resultat ska vara 
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till nytta för aktuell forskningsplats och att de kan bidra till förändring, att studien ska vara 

användbar är ett av kvalitetskriterierna i GT (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

 

5.11 Etiska överväganden 
Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal etiska principer som 

forskare måste beakta och ta hänsyn till. Syftet med detta är att förhindra att forskaren frestas 

att använda alla tillgängliga medel för att öka kunskapen kring ett område på bekostnad av de 

som studeras (Denscombe, 2016). I denna studie har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

huvudprinciper tagits i beaktande genom hela processen. De fyra principerna är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Rent konkret innebär detta att jag har informerat studiens 

informanter om deras uppgift i studien och vad som gäller för deltagandet, de är också 

informerade om att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan. Jag har 

också säkerställt informanternas samtycke till deltagandet. För det tredje har jag informerat 

informanterna om att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga, informanterna är även avidentifierade i studien. Slutligen är 

nyttjandekravet i denna studie uppfyllt genom att det insamlade materialet enbart används för 

denna forskningsstudie och det kommer därefter att raderas (Vetenskapsrådet, 2002). 

6. Resultat 

Under kommande avsnitt kommer resultatet från studien att presenteras utifrån de två 

huvudområdena som framkom i analysen; (1) Förutsättningar för lärandeprocesser och (2) 

Samspelets lärandeprocesser. Dessa två huvudområden kommer tillsammans med de tre 

respektive de fem kategorierna som finns beskriva i analysprocessen att representera 

resultatet.  

 

Forskningsfrågan har omformulerats under studiens gång och nedan följer den slutgiltiga 

frågan som besvaras i resultatet;  

- Vilka lärandeprocesser genereras och vilka hindras i samspelet mellan de anställda i 

det lean-organiserade företaget?   
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6.1 Förutsättningar för lärandeprocessen 
 

6.1.1 Förutsättningar i arbetsmiljön  
Samtliga informanter beskriver att det råder en öppenhet på arbetsplatsen, med öppenhet 

avses i detta fall att samtliga informanter betonar vikten av att frågor ställs, att frågor får 

ställas, att frågor ska ställas samt att inga frågor är dumma. I denna del ligger också en 

gemensam föreställning om att det är självklart att dela med sig av sin kunskap. Utifrån 

analysen tycks den gemensamma uppfattningen vara att öppenheten i sin tur leder till 

utveckling både för individen och för organisationen.  

 

Vi har ett väldigt öppet klimat, vi har ett klimat där man får göra fel och vi har ett klimat där 
man får fråga, man ska fråga, man kommer ingenstans om man inte ställer frågor och lär sig 
saker, då kommer man aldrig lyckas med sitt jobb, man får inte vara rädd för att känna sig dum 
(I2) 
 
 

Öppenheten blir således en form av struktur som ständigt finns närvarande i 

informanternas bild av arbetsklimatet. Strukturen i sin tur bidrar till att lärandeprocesser 

kan genereras eftersom den tillåtande miljön medger att informanterna ställer frågor till 

varandra och tar hjälp av varandra i sitt dagliga arbete. 

 
6.1.2 Strukturerade arbetsformer som förutsättning 

Inom ramen för Epiroc som organisation har ett antal strukturerade arbetsformer identifierats 

som också kan ses som en förutsättning för genererandet av lärandeprocesser.  

 

Som ett led utvecklingen av ett lean-organiserat företag har en ny arbetsmodell 

implementerats i arbetet på Epiroc, modellen började användas 2016 och är således relativt 

ny. Modellen inrymmer en arbetsmetod för att strukturera hur avvikelser eller problem ska 

hanteras och lösas långsiktigt. I korthet handlar det om att när en avvikelse, ett problem, 

identifieras ska detta tas upp som en punkt på det förbättringsmöte som samtliga avdelningar 

har en till två gånger i veckan. Avvikelsen placeras in i en matris där en bedömning görs hur 

stort problemet är och när det måste hanteras. Därefter får antingen en eller flera personer i 

uppgift att försöka finna en lösning på avvikelsen, denna lösning testas sedan i verksamheten 

och en återkoppling sker huruvida avvikelsen är löst eller om de måste fortsätta arbeta för att 

finna en ny lösning. Om avvikelsen är löst tas det vidare till nästa steg där lösningen 

exempelvis resulterar i en ny arbetsmetod som sedan sprids vidare till de som berörs av 

ändringen, stegen i arbetsmodellen kallas pdca.   
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P:et det är plan, planera, titta vad hände, skaffa sig mycket kunskap om problemet, nästa steg tar 
vi fram lösning och genomför den, och nästa steg, eller tredje steget är att vi följer upp och 
däremellan kan det kanske ta en månad eller två, hur blev den här lösningen blev den bra eller 
inte. Blev den inte bra får vi backa tillbaka, blev den bra går vi upp till sista rutan och då är det 
liksom det här blir vår nya standard (I5)  

 

Denna arbetsmodell syftar som tidigare nämnts till att skapa utrymme för långsiktiga 

lösningar och att förmå medarbetarna att vara delaktiga och bidra med sin kunskap vilket i sin 

tur genererar förutsättningar för lärandeprocesser. 

 
…det vi vill väldigt hårt är det jag…vi… kallar ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Vilket 
skapar den kulturen att alla ska ha möjlighet att bidra till verksamheten. Alla har ett enormt 
kunnande här och det är det vi vill få igång och få det till ett naturligt sätt… (I5) 

 

En annan formell struktur som identifierats som en förutsättning för att generera 

lärandeprocesser är arbete i olika projektgrupper. Dessa projektgrupper omfattar en rad olika 

kompetenser och ansvarsområden och arbetsformen skapar en möjlighet till lärandeprocesser 

mellan deltagarna i gruppen. Det kan exempelvis handla om att vissa individer inom projektet 

samarbetar för att finna rent tekniska lösningar eller att hela gruppen samlas för att lösa ett 

gemensamt problem, vid behov kan även personal från andra avdelningar tas i anspråk om de 

besitter kunskaper som efterfrågas.  Gruppens sammansättning är också intressant utifrån ett 

lärandeperspektiv. En informant beskriver att det är dennes uppgift att sätta samman en 

projektgrupp och de som sedan får ingå i gruppen är en blandning mellan erfarna och oerfarna 

individer. Denna blandning görs utifrån ett långsiktigt planerade där det finns ett behov att 

utveckla mindre erfarna individer inför kommande projekt. Sammansättningen medför att 

lärandeprocesser kan genereras i samspelet mellan erfarna och oerfarna deltagare genom att 

den oerfarne kan ”se utanför lådan” eller bidra med nya infallsvinklar, men det skulle också 

kunna resultera i att lärandeprocesser försvåras beroende på projektledarens inställning till de 

oerfarna.  

 
Projektledaren vill ju alltid ha de snabbaste och mest rutinerade konstruktörerna men det 
kommer du ju inte få, du får den rutinerade, den halvrutinerade så får du den här som är helt ny 
plus en av killarna från Indien vare sig du vill eller ej, det accepterar ju alla att det måste bli en 
mix liksom. Även om det inte är optimalt för dom att någon är lite långsammare i projektet men 
det handlar ju om att ska vi göra projekt nästa år också då kanske vi måste utbilda nya 
konstruktörer (I3) 
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En tredje formell struktur som kan ses som en förutsättning för lärandeprocesser är det en 

informant beskriver som framtagandet av en arbetsplattform för ledare. Informanten beskriver 

att denne tillsammans med övriga ledare inom avdelningen jobbat med att utforma en 

arbetsplattform i syfte att skapa ett samstämmigt ledarskap. Utifrån både ett ledar- och 

medarbetarperspektiv har det framkommit en önskan om att skapa en gemensam ledarstil. 

Denna arbetsplattform har tillkommit genom samarbete och diskussioner mellan både ledare 

och medarbetare och har slutligen utmynnat i en ledarstil som är en summering över vad de i 

ledningsgruppen och vad medarbetarna tycker är viktigt.  

 

Det var väldigt angeläget att vi har en enad bild, en enad front, ett enat budskap om hur vi 
förmedlar information eller hur vi är i olika situationer kring skyddsformer eller vad det kan 
vara, att vi promotar en öppenhet och att vi inte anklagar personen utan ser till förutsättningarna, 
det har vi liksom försökt jobba väldigt mycket med för att vi ska bli, kunna driva verksamheten 
på ungefär samma sätt (I5) 

 

Arbetsplattformen bidrar till att medarbetarna får ledare som arbetar utifrån samma koncept 

vilket i sin tur innebär att lärandeprocesser kan genereras då det blir en tydlighet kring 

exempelvis information som förmedlas eller hur vissa situationer ska hanteras.  

 

6.1.3 Förutsättningar i utvecklingsmöjligheter 
Det som tydligt synliggörs vid analysen är att det finns goda möjligheter till 

kompetensutveckling på Epiroc. Samtliga informanter uppger att det finns stora möjligheter 

till att delta i formella kurser samt att prova på andra tjänster inom organisationen, sex av de 

sju informanterna i studien har själva haft ett flertal andra tjänster inom företaget. Inom 

Epiroc finns således en underliggande struktur där kompetens- och karriärutveckling är, som 

fyra av informanterna uttrycker det, en stark sida hos Epiroc. Det som dock betonas av 

samtliga informanter är att alla är själva ansvariga för sin egen karriärutveckling och det är 

upp till varje individ att själv tala med sin närmaste chef om hur framtiden ska se ut. 

 
Man kan inte sitta och vänta utan man får själv driva på och då finns det alla möjligheter. Jag 
har drivit själv, legat på, kontaktat chefer, man måste själv visa vad man vill (I1) 

 

Den generella uppfattningen bland informanterna är att önskemålen tillgodoses av ledarna så 

länge de har någon koppling till individens arbetsuppgifter eller är till nytta för 

organisationen. Konjunkturen tycks också ha viss inverkan då det i sämre tider är svårare att 

få tillgång till externa kostsamma kurser. Ett par av informanterna uttrycker dock att inom ett 
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par år har man oftast fått en möjlighet att få prova på att arbeta mot något man finner särskilt 

intressant. Detta resultat indikerar att det inom organisationen finns en struktur kring att 

ledarna ska ge sina medarbetare utvecklingsmöjligheter i så stor utsträckning som möjligt. 

 
Om man slår ut det på 1-2 år så kommer du ha utrymme och titta närmare på det du är 
intresserad av, det måste ju finnas någon form av relevans för det vi håller på med, självklart, 
men så länge det finns det så tycker jag absolut vi får utrymme och klimat för att utforska det 
som är intressant (I2) 

 

Genom att ledaren tillgodoser medarbetarens önskan om utveckling kan en lärandeprocess 

aktiveras hos medarbetaren som en indirekt följd av det samspel som skett mellan ledare och 

medarbetare när kompetensutvecklingen diskuterades och beslutades. Däremot kan det dock 

finnas ett visst hinder till genererandet av lärandeprocesser då det enligt studien inte är 

normen att ledaren driver på sin medarbetares kompetens- och karriärutveckling. Enligt ett 

par av informanterna tycks det i huvudsak endast vara vid de årliga utvecklingssamtalen som 

samtal kring detta sker, vilket eventuellt medför att potentiella lärotillfällen missas.  

 

Andra former av lärandeprocesser som har identifierats kring samspelet mellan ledare och 

medarbetare omfattar metoder som ledarna i intervjun använder för att utveckla sina 

medarbetare. De metoder som används handlar om delegering i syfte att stärka och lyfta 

medarbetaren, ge utrymme för självbestämmande samt att ge utmanande arbetsuppgifter.  

 

Nu har du gjort det här projektet, vad vore lämpligt att nästa steg liksom, du borde kanske in där 
och jobba med det här, du borde kanske förbättra det här, det handlar ju om att bli så komplett 
som möjligt (I3) 

 

Dessa metoder kan ses som ett strukturerat arbetssätt och skapar förutsättningar för 

lärandeprocesser hos medarbetarna. 

 

6.1.4 Sammanfattning, förutsättningar för lärandeprocesser 
Sammanfattningsvis råder det generellt sett ett öppet arbetsklimat inom Epiroc, det öppna 

arbetsklimatet bidrar till en kultur där samarbete och hjälpsamhet är självklara inslag vilket 

leder till att lärandeprocesser kan genereras mellan de anställda. Den strukturerade 

arbetsmodellen, pdca, som återfinns i verksamheten bidrar till att skapa en kultur av samspel 

och delaktighet vilket också genererar förutsättningar för lärandeprocesser. Modellen skapar 

förutsättningar för lärandeprocesser då syftet med den är att de anställda tillsammans ska 
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finna långsiktiga lösningar på problem och sedan implementera nya förbättrade arbetssätt 

utifrån de lösningar som tagits fram. Även arbete i projektgrupper skapar förutsättningar för 

lärandeprocesser enligt studien. Ett intressant fynd avseende detta handlar om 

projektgruppens sammansättning som består av en blandning mellan erfarna och oerfarna 

medarbetare. Denna blandning medför att lärandeprocesser kan genereras genom samspel 

mellan deltagarna där de vitt skilda erfarenheterna kan leda till nya sätt att tänka, men det kan 

också ses som ett hinder till lärandeprocesser beroende på den inställning som finns till de 

som är mindre erfarna. En annan struktur som kan skapa förutsättningar för lärandeprocesser 

har identifierats i ledarnas gemensamma arbetsplattform. Arbetsplattformen bidrar till ett 

samstämmigt ledarskap som genererar en tydlighet för medarbetarna vilket i sin tur ger 

förutsättningar för lärandeprocesser då medarbetarna vet vad som förväntas av dem, de får 

samma besked från alla ledare och verksamheten kan flyta på bättre vilket främjar lärande då 

medarbetarna inte hindras eller fördröjs på grund av olika besked från olika ledare. Ytterligare 

en aspekt för att skapa förutsättningar för lärandeprocesser handlar om de 

utvecklingsmöjligheter som finns på Epiroc. Studien visar en samstämmig bild att det finns 

goda möjligheter till kompentensutveckling i form av kurser och dylikt samt stora möjligheter 

att byta tjänst, internrekrytering används frekvent inom Epiroc och sex av de sju 

informanterna har haft flera andra tjänster inom företaget. En intressant aspekt är dock att 

samtliga informanter påtalar att det är upp till varje enskild medarbetare att själv driva på sin 

utveckling, men om medarbetaren är driven så tillgodoses oftast önskemålen om inte 

omgående så åtminstone så snart det är möjligt. Dock kan detta även innebära hinder till 

genererandet av lärandeprocesser då det i huvudsak endast är medarbetaren som driver på, om 

även ledarna i större utsträckning drev på kompetensutvecklingen hos sina medarbetare är det 

möjligt att fler lärandeprocesser skulle genereras.  

 

6.2 Samspelets lärandeprocesser 
 

6.2.1 Lärandeprocesser genererade ur öppenhet 
Det öppna arbetsklimatet som ovan beskrivits som en förutsättning för lärandeprocesser 

medför konkret att lärandeprocesser också genereras i samspelet mellan de anställda inom 

organisationen, både för ledare och medarbetare. Samtliga informanter menar att det öppna 

klimatet genererar lärandeprocesser, det bidrar till att man vågar ställa frågor, be om hjälp och 

dela med sig av sin kunskap. Lärandeprocesser skapas dels mellan medarbetarna sinsemellan 
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men även mellan ledare och medarbetare. Det öppna klimatet främjar också en kultur där 

problemställningar kan ställas i sammanhang som inte är strikt arbetsrelaterade. Flera av 

informanterna poängterar att det ska vara okej att göra fel, att det är en viktig grundstämning 

som också leder till prestigelöshet där medarbetarna vågar dela med sin av sina misstag vilket 

i sin tur kan generera lärandeprocesser. 
 
Frågor tas emot positivt, jag tycker att överhuvudtaget det är väldigt bra klimat. Har träffat folk 
i alla möjliga situationer och tagit mycket kontakter aldrig känt att man varit till besvär eller en 
belastning (I1) 

 

Ofta är kaffebordsdiskussionerna teknisk inriktade av något slag, någon som kommit på 
någonting eller undrar något eller har något problem de inte förstår, jag tror vi har ett ganska 
lärande klimat, jag tycker man lär sig (I2) 

 

Fyra av informanterna berättar att det som kan hindra eller försvåra ett öppet arbetsklimat 

handlar om att många har mycket att göra, är stressade och inte alltid finns på plats för att 

besvara frågor. Andra hinder i det öppna arbetsklimatet handlar om brister kring 

kommunikationen mellan olika avdelningar.  

 
Det finns väl en vi och dom känsla mellan de på verkstan och vi här uppe och att dom som 
jobbar i verkstan ibland skulle tjäna på att kunna, ja förmedla, vara lite tuffare, på samma sätt 
som vi här uppe kanske skulle tjäna på att titta ner lite mer hur det egentligen går till att ta fram 
produkterna, vad möts de inför för problem, man behöver mötas, vi har visserligen regelbundna 
möten, vi brukar kalla dem för produktionsgenomgångar med nya produkter där man försöker 
hantera hur det ska tas fram, hur man ska göra, men jag tror som sagt att det skulle kunna vara 
mer samarbete (I7). 

 
De flesta informanterna anser överlag att det finns en öppen kommunikation och ett 

delande av kunskap även mellan arbetsskift och olika avdelningar, men tre av 

informanterna uppger att detta kan förbättras ytterligare. 
 

6.2.2 Lärandeprocesser genom samarbete och delaktighet 
Samtliga informanter beskriver att samarbete och delaktighet i varandras arbete genererar en 

lärandeprocess. Flera av informanterna som har en ledarroll berättar att ett sätt för dem att lära 

handlar om att delta på andra ledares möten för att på så sätt få med sig kunskap de själva kan 

använda vid sina möten, ledarna beskriver också att de även lär sig genom att tillsammans 

bolla idéer eller ge tips. Denna form av samarbete genererar lärandeprocesser mellan ledare.  

 

Vi tar ju hjälp av varandra när vi har våra ledningsgruppsmöten, då bollar vi ju problem med 
varandra…jag har gjort såhär, tänk på det, om det är någon annan som står inför samma sak (I4) 
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Informanterna med ledarroller talar även om vikten av att vara delaktig i sina medarbetares 

dagliga arbete som en källa till lärande. Det kan handla om delaktighet för att exempelvis 

skapa sig en bättre kunskap kring de arbetsuppgifter medarbetarna har, hur en viss maskin 

fungerar eller vilka problem de kan ställas inför. Samspelet mellan ledaren och medarbetaren 

genererar således en lärandeprocess där medarbetaren bidrar till att öka ledarens kunskap 

vilket i sin tur ger ledaren en ökad kännedom om vad som behövs för att vidareutveckla 

verksamheten vilket kan generera i ytterligare lärandeprocesser.   

 

…då försöker man sätta sig in i det problemet, varför det vart som det vart, för att kunna förstå 
när vi ska göra ett förbättringsområde, så nej jag har inga problem att fråga därute heller, det är 
ju då jag lär mig och blir en bra ledare för ju mer jag kan desto mer förtroende får jag från mina 
medarbetare (I4) 

 

Samtliga informanter rapporterar att samarbete är något som frekvent används vid 

problemlösning. Att samla ihop gruppen eller avdelningen för att tillsammans försöka finna 

en lösning är enligt samtliga informanter ett bra arbetssätt för att generera lärandeprocesser 

och utveckling. Denna form av samarbete påminner om strukturen som finns i de mer 

formella projektgrupperna och visar att arbetssättet även används utanför dessa grupper.  

 

Vid något konkret problem så funkar det väl så att frågan väcks och om det upplevs som något 
stort problem då kommer man och sätta till resurser, du och du ska titta på det här och se om ni 
kan hitta en lösning. Vi kanske behöver vara fler och man försöker bygga upp någon sorts 
process som sen kanske formaliseras till ett projekt, i något fall kanske man kallar in en 
projektledare som finns i gruppen som får hantera det. Det finns många olika sätt men vi brukar 
göra så (I7) 

 

Av resultaten från studien framkommer det att det inte finns några formella hinder kring vilka 

som kan vara med och samarbeta för att finna en lösning på ett problem. Sex av 

informanterna talar i klartext om att ”hela kedjan” kan vara med, allt från montörer till ledare. 

Att involvera ”hela kedjan” genererar lärandeprocesser på flera plan och visar på en öppenhet 

till att allas kunskap är värdefull och kan delas.  

 

Vi har många som inte jobbat så länge hos oss men de är ju inte okunniga för det, de har inte 
jobbat så mycket med våra maskiner och dom kan ju kanske ha det lättare att se det från en 
annan synvinkel, titta utanför lådan som man säger så (I3) 

 

En av informanterna påtalar att möjligheten till ett bredare samarbete visserligen finns på 

avdelningen, men uppger att problem oftast löses genom att tilldela en person uppgiften, en 

orsak till detta skulle enligt informanten kunna handla om att alla på avdelningen har olika 



 30 

ansvarsområden och det kan vara svårt att kliva emellan. Informanten uttrycker dock en vilja 

till ett ökat samarbete inom gruppen då det skulle främja lärandet.  

 

6.2.3 Lärandeprocesser genom utvecklingsmöjligheter 
Som tidigare nämnts i avsnittet om förutsättningar för lärandeprocesser så finns det goda 

möjligheter till kompetensutveckling och byte av tjänst inom Epiroc. De lärandeprocesser 

som genereras i samband med exempelvis kompetensutveckling handlar både om 

lärandeprocesser hos individen där denne får ökat kunskap inom ett visst område och 

lärandeprocesser som genereras när individen delar med sig av den inhämtade kunskapen till 

övriga medarbetare och ledare. Ett par av informanterna påtalar att det är viktigt att dela med 

sig av kunskaper man inhämtat och att dela med sig av positiva och negativa saker som skett 

för att andra också ska kunna ta lärdom av det inträffade.  
 

Får du åka på en utbildning så tycker jag att du ska dela med det av det, det är ju stora hatten 
på..jag vill ju att våran grupp ska vara stark (I4) 

 

Avseende de formella utbildningarna så rådde det enligt studien delade meningar huruvida de 

var till nytta eller ej ur ett lärandeperspektiv. Den generella uppfattningen var att vissa kurser 

uppfattades som mindre lärorika och nyttiga medan andra i större utsträckning bidrog till 

lärandeprocesser. En av informanterna uppgav dock att denne hellre inhämtade kunskapen på 

egen hand än att gå på en kurs, men uppgav samtidigt att det nog mest handlade om dennes 

individuella stil för att inhämta kunskap inte nödvändigtvis på grund av att kurserna är 

bristfälliga.  

 

Andra lärandeprocesser som identifierats i studien handlar om att samtliga informanter anser 

att deras arbete i sig är utmanande och utvecklande. Studien visar att informanterna i sitt 

dagliga arbete ställs inför nya problem som ska lösas. Informanterna menar att de antingen 

samarbetar tillsammans med andra för att ta fram en lösning eller att de själva försöker lösa 

problemet genom att prova sig fram alternativt rådfråga andra medarbetare eller ledare, 

antingen på den egna avdelningen eller på en annan avdelning. Denna form av informellt 

lärande ses som en mycket viktig källa till att generera lärandeprocesser hos samtliga 

informanter.  

 
Ja, det är nog faktiskt livets hårda skola som ger den bästa avkastningen om jag ska vara ärlig. 
Åka ut och hälsa på arga kunder som är missnöjda och se deras applikation, ställas inför 
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problem, bli tvungen att lära sig om ny teknik, nya material och sånt för du är tvungen att lösa 
problemen. De flesta är nog rätt så, det är nog det som fastnar, så är det för mig och så är det 
nog för de flesta (I3) 

 
Vi har ett väldigt utmanande arbete på det viset, det finns alltid något att förbättra eller förstå på 
en djupare nivå (I2) 

 

En annan intressant aspekt som dyker upp under analysen är att möjligheten till att byta tjänst 

eller prova på andra arbetsuppgifter kan vara kopplat till att få väljer att sluta på Epiroc. Detta 

är något som tre av informanterna direkt spekulerar kring men den djupare analysen visar att 

även övriga informanter indirekt är inne på samma linje.   

 
Det som gör att vi har en så pass låg personalomsättning tror jag är att det är en bred roll där 
man kan både vara med i projekt och jobba med det dagliga och med förbättringar och åka på 
utbildningar och mässor, det finns jättemycket att plocka (I6) 

 

Ytterligare en lärandeprocess som identifierats i studien handlar om att utnyttja medarbetare 

eller ledare till att hålla utbildningar. Studien visar att i de flesta fall används externa utbildare 

vid olika kurser, men samtliga informanter som också har en ledarroll (fem av sju stycken) ser 

positivt på att utnyttja den kompetens som finns inom organisationen för att skapa 

lärandeprocesser. En av informanterna arbetar aktivt för att dess medarbetare ska ta på sig ett 

utbildaransvar i både större och mindre sammanhang. Det kan exempelvis handla om att hålla 

formella utbildningar under flera dagar för kollegor på andra avdelningar eller bara att hålla 

en kortare information till de närmsta kollegorna inom gruppen. Informanten menar att det 

både är väldigt uppskattat från övriga medarbetare och utvecklande för individen.  

 

Det är ju som att hålla föredrag i skolan, det var ju inte alltid så roligt men de barn som alltid 
slapp undan blev ju heller inte vd på Atlas Copco om man säger så (I3) 

 

En annan informant uttrycker att det även ökar trovärdigheten om informationen/utbildningen 

kommer från en medarbetare. De fem informanterna med ledarrollen är också eniga om att de 

i större utsträckning bör utnyttja kompentensen som finns inom organisationen.  

 

6.2.4 Lärandeprocesser genom ett gott ledarskap 
Vid analysen av studien framkommer det att ledarnas ledarstil har en inverkan på lärandet hos 

sina medarbetare. På en direkt fråga till medarbetarna vad ett gott ledarskap är framkom 

egenskaper som lyssnande, lyhörd, delaktig, kunna ta beslut, vara tydlig, inspirera och 

utveckla medarbetaren, se hela människan, engagerad och coachande. Dessa egenskaper 
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ansågs viktiga av samtliga fem medarbetare som intervjuades. Vid en vidare analys kring hur 

ledarna, enligt medarbetarna, arbetar för att skapa lärandeprocesser går det att utläsa att ett par 

gemensamma nämnare som samtliga medarbetare nämner, dessa handlar om att när ledaren 

ger stöd och främjar ett öppet arbetsklimat genereras lärandeprocesser.  

 

…det som är hans grej, det är ju det här som han är duktig på va, att ha ett öppet klimat, att 
stödja, stötta och vara förstående, det är hans starka sida… (I7) 

 
Han är väldigt social, tar sig tid inte stressad, tar sig tid att prata, går alltid runt och frågar hur 
det är, han är bra”, ”Man vågar öppna sig själv, och prata om det är något, känner aldrig stress 
över att man måste jobba (I1) 

 

En av informanterna hade ett tydligt önskemål om att ledaren borde utmana dem genom att ge 

en teknisk utmaning att arbeta tillsammans med, ett tekniskt mål. Ett önskemål om att få 

arbeta mer tillsammans ansåg även en annan informant som främjande för lärandet.  

 

Att kunna entusiasmera för något fantastiskt som vi skulle kunna göra, något tekniskt mål, du 
vet Kennedy, han sa att de skulle åka till månen…We don´t do this because it´s easy, we do it 
because it´s hard (I7) 

 

En delaktig ledare ses också som en viktig egenskap hos flera av informanterna, de vill ha en 

ledare som är på plats, är uppdaterad om vad som händer, som ger feedback och som 

involverar medarbetarna i beslut som gäller dem. Samtliga medarbetar menar att en delaktig 

ledare bidrar till att skapa lärandeprocesser då de dels får en möjlighet att påverka beslut som 

ska tas och dels genom att få feedback som kan bidra till att de utvecklas och ökar sin 

kompetens. Informanterna menar att när det finns brister i dessa delar hindras också lärandet.  

 

…han chansar ju inte bara utan frågar ju oss, hur bör vi jobba med det här, vad vore bäst för oss, 
han sitter ju inte på svaren magiskt, på det sättet är han också väldigt bra, han frågar, tar input 
från oss (I2) 

 

Ledaregenskaper som ledarna själv anser vara viktiga ur ett lärandeperspektiv handlar om att 

de ska vara coachade, ge stöd, ge utmaningar, uppmuntra medarbetarna att själva komma på 

lösningar, ge frihet och rådgöra med medarbetarna innan beslut tas.  

 
…medarbetaren ska få en möjlighet att komma till mig och fråga, känna att det finns den vägen 
och känna att det finns ett stöd, men också en utmaning, att man pratar med tydlighet och det är 
ju klart en definition men så tydligt det går och sen för mig är det viktigt att lita på 
medarbetarna, att de känner att jag litar på dem och de får ta de svängarna som dom behöver 
(I5) 



 33 

 

Vid en vidare analys kring hur ledarna mer konkret arbetar med att främja lärande går det att 

utläsa att de exempelvis delegerar uppgifter i syfte att stärka en medarbetare, placerar en 

medarbetare i ett projekt som innebär nya och utmanande arbetsuppgifter och låter 

medarbetarna köra sin egen väg till målet. Detta har också identifierats som genererade 

lärandeprocesser i studien.  

 

6.2.5 Lean och förbättringsarbete 
I samband med implementerandet av lean och arbete enligt förbättringsmodellen kan också 

lärandeprocesser identifieras. Resultaten från studien visar att det har arbetats på flera sätt för 

att få igång en lean-organisation. Flera olika avdelningar varit med i framtagandet gällande 

hur lean-arbetet ska fungera inom organisationen vilket har genererat i lärandeprocesser i 

samband med samspelet dem emellan. En lärandeprocess som identifierats i detta samarbete 

handlar om arbetet kring att förmå alla deltagare att våga säga vad de tycker och få dem 

kommunicera sina egna idéer och tankar vilket också lyckades med hjälp av utomstående 

konsulter.  

 

I början tyckte jag det var lite svårt att få folk att prata helt enkelt, vi tog ju med dem för att vi 
ville veta hur de tänker och hur de ser på saker, men i början fick man nästan dra ut det, men när 
man blev tryggare i gruppen så gick det bättre och bättre (I6)  

 

En annan lärandeprocess kring själva införandet av förbättringsmodellen har identifierats 

kring arbetet med att få till en kultur där medarbetarna kommunicerar mer och för 

avvikelserna som påträffas vidare för att de ska kunna bearbetas långsiktigt. Arbetet har bland 

annat innefattat framtagandet av fyra ledord som ska symbolisera ett gemensamt sätt att agera 

mot varandra. 

 
Vi har haft en workshop där alla varit med och diskuterat vad ledorden innebär och vad det som 
står…det kursiva är egentligen en sammanfattning av de diskussionerna vi har haft och gjort det 
till vårt eget (I5) 

 

Det som finns beskrivet ovan innehåller lärandeprocesser som identifierades i framtagandet 

av förbättringsmodellen. Nedan kommer lärandeprocesser som genereras i 

förbättringsmodellen att redovisas. 

 



 34 

Samtliga informanter är eniga om att arbete enligt förbättringsmodellen kan genomföras i 

grupp, även om det på vissa avdelningar i huvudsak är enskilda personer som arbetar med en 

avvikelse. Inom både dessa former kan dock lärandeprocesser identifieras, i de fall där ett 

samarbete sker mellan antingen medarbetare och medarbetare eller medarbetare och ledare är 

det tydligt att det är samspelet mellan dessa som lärandeprocesserna finns. Informanterna 

berättar att de genom att bolla idéer tillsammans eller genom att ta råd från andra arbetar fram 

en lösning.  

 
Det är oftast gruppen som löser problemen, är det ett tekniskt problem jobbar konstruktörerna 
med det. Vi kan också ta hjälp av andra avdelningar, exempelvis be materiallabbet undersöka ett 
material, man kollar utanför avdelningen vilka man kan använda (I1) 

 

I de fall där förbättringsarbetet i huvudsak sker enskilt finns lärandeprocesser för den enskilda 

individen i samband med att denne själv tar fram och prövar olika lösningar. En informant 

berättar att medarbetarna kan få förbättringspoäng när de kommit på en lösning på ett 

problem, förbättringspoängen genererar i slutändan till gratifikationen som medarbetarna får 

varje år. Gratifikationen kan naturligtvis inte ses som en lärandeprocess men möjligtvis är det 

något som motiverar medarbetarna till att vilja utveckla verksamheten vilket i sig genererar 

lärande. Även i de fall där medarbetarna arbetar enskilt med förbättringsarbetet sker en del av 

arbetet i samspel med medarbetare och ledare vilket kan ses som en lärandeprocess då övriga 

får ta del av arbetet den enskilda genomfört och komma med egna förslag och synpunkter.  

 
Vi brukar diskutera lösningen i samband med att den förbättringen avslutas, ja nu har jag gjort 
det här...antingen tar man med den eller så skickas man ut den till alla i gruppen på mail eller så 
tittar vi på den på våra månadsmöten, det här har vi gjort på våra förbättringsarbeten (I6) 

 

Ett antal faktorer som kan hindra lärandeprocesser i arbete enligt modellen har identifierats i 

studien. Resultatet från studien visar att flera av informanterna uppger att modellen ännu ej 

fått fullständigt fäste då den är relativt ny. Detta medför ett visst hinder kring att skapa 

förutsättningar för lärandeprocesser då alla anställda inte behärskar modellen fullt ut.  

 
…det har vi precis börjat med så det är väl lite stolpigt, men det är ju nått man behöver ta tag i, 
det är väldigt lätt att fastna i gamla hjulspår och inte vilja förbättra, det finns mycket tid att tjäna 
på att jobba med hur man jobbar, oftast sätts det nån process, man bör jobba så, ja vi har ju ett 
pulssystem och det var ju nån som bestämde det, men allt kanske inte passar oss och då måste 
man våga klippa bort skiten som inte funkar, men det kan vara lite svårt (I2) 
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Ett annat hinder som framkommit under analysen är att det finns vissa ”kulturella hinder” 

kring arbetet enligt modellen. Ett par av informanterna berättar att det finns en fixarkultur 

inom Epiroc som innebär att vissa medarbetare gärna löser problemet och sedan jobbar vidare 

utan att problemet alltid har fått en långsiktig lösning. Tanken med modellen är att finna mer 

långsiktiga lösningar och förbättrade arbetsmetoder och då krävs det att avvikelser lyfts upp 

till ytan.  

 

Utmaningen är ju att dels se avvikelser som nått positivt och det är jättesvårt, och sen då när 
man är i en fixarvärlds som vi är, vi fixar, så den här pdca:n är väldigt…den upplevs trög ibland, 
måste vi ta alla steg för att lösa problemen, ja inte alltid, men huvudtillvägagångssättet ska vara 
det (I5)  

 

Trots att vissa hinder har identifierats så är samtliga informanter i huvudsak positiva till att 

modellen har börjat användas. Två av informanterna uttrycker särskilt att det är bra att de 

numera också tilldelas tid för att arbeta med förbättringar.  

 

Absolut är de till nytta, problem konkretiseras ju direkt, jag menar någon får ju i uppdrag att 
jobba med det, det är ju tanken också, nu får man ju också tid att sköta det här, tidigare har man 
fått göra det lite mer vid sidan av när man har tid, det är lätt att säga att vi tar det mellan 
stolarna, ja det går ibland, men ibland är det ju saker som kräver ganska mycket insatser (I2) 
 

Genom att medarbetarna tilldelas både tid och resurser till att arbeta med förbättringar 

kan lärandeprocesser genereras.  

 

6.2.6 Sammanfattning, samspelets lärandeprocesser 
Lärandeprocesser som identifierats i det öppna arbetsklimatet handlar enligt informanterna 

om att klimatet bidrar till att de vågar ställa frågor, be om hjälp och dela med sig av sin 

kunskap. Faktorer som kan hindra ett öppet arbetsklimat och därigenom också hindra 

lärandeprocesser handlar främst om att medarbetarna och ledarna har mycket att göra, är 

stressade och inte har tid att hjälpa till. Överlag anser informanterna att kommunikationen 

mellan olika skift och avdelningar är god, men tre av informanterna anser att den kan bli 

bättre då det finns vissa brister i kommunikationen vilket kan hindra lärandeprocesserna.  

Delaktighet och samarbete ses som en viktig aspekt i skapandet av lärandeprocesser enligt 

informanterna. Inom ramen för detta handlar delaktighet framförallt om att ledarna ska vara 

delaktiga i medarbetarnas vardagliga arbete. Detta genererar lärandeprocesser då 

medarbetarna och ledarna kan lära av varandra, ledarna får också en inblick i vilka behov och 

önskemål medarbetarna har och de kan sedan utveckla verksamheten utifrån dessa behov. 



 36 

Ledarna uppger också att de samarbetar och lär av varandra genom att delta på varandras 

möten och genom att bolla idéer med varandra. Att samarbeta för att lösa problem är också en 

betydelsefull lärandeprocess enligt studien. Genom att samla arbetsgruppen eller avdelningen 

och tillsammans lösa uppkomna problem genereras lärandeprocesser, detta är också något 

som kan användas i ännu större utsträckning enligt en av informanterna då det främjar 

lärandet. De lärandeprocesser som genereras genom utvecklingsmöjligheter handlar dels om 

att den enskilda individen får ökad kunskap om ett visst område när denne exempelvis får gå 

en kurs och dels genereras lärandeprocesser när individen delar med sig av kunskapen till sina 

medarbetare och ledare. Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter ses också av 

informanterna som källor till att generera lärandeprocesser mellan de anställda. Samtliga 

informanter menar att de ständigt ställs inför nya problem i sitt dagliga arbete och genom att 

pröva olika lösningar, rådfråga medarbetare och ledare eller genom att tillsammans med flera 

andra arbeta för att finna en lösning genereras lärandeprocesser. Att låta medarbetarna själva 

hålla föredrag eller olika kurser skapar också lärandeprocesser då det är utvecklande för 

individen som håller föredraget, det är också uppskattat från medarbetarna då det ökar 

trovärdigheten till informationen/utbildningen. Att utnyttja kompetensen inom organisationen 

är något borde användas i större utsträckning enligt de fem informanterna med ledarroller. 

Ytterligare en lärandeprocess handlar om ledarens möjlighet att skapa lärandeprocesser. 

Resultatet från studien visar att ledare som är lyssnande, lyhörda, delaktiga, kan ta beslut, är 

tydliga, inspirerar och utvecklar medarbetaren, ser hela människan samt är engagerade och 

coachande bidrar till att skapa ett stödjande och öppet arbetsklimat vilket bidrar till att 

lärandeprocesser kan genereras då det främjar en kultur där medarbetarna vågar fråga och ta 

hjälp av varandra. De fem medarbetarna i studien menar att lärandeprocesser genereras när 

ledarna är delaktiga, uppdaterade om vad som händer, låter medarbetarna vara delaktiga i 

beslut som rör dem samt genom att ledarna ger feedback så de kan utvecklas och öka sin 

kompetens. Ledarna uppger att de arbetar för att främja lärandeprocesser genom att delegera 

arbetsuppgifter, placera medarbetare i projekt som innebär nya utmanande arbetsuppgifter och 

genom att låta medarbetarna köra sin egen väg till målet. Den sista lärandeprocessen som 

identifierats handlar om de lärandeprocesser som uppstår kring de mer strukturella 

arbetsmetoderna kopplat till lean production och förbättringsarbetet. I denna del har 

lärandeprocesser skapats genom att medarbetare och ledare från olika delar av organisationen 

tillsammans har arbetat i en projektgrupp för att ta fram riktlinjer kring hur lean-arbetet ska 

fungera på Epiroc. Lärandeprocesser har också genererats genom de workshops som anordnas 

i syfte att få medarbetarna att kommunicera mer och föra uppkomna avvikelser till ytan vilket 
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är en betydelsefull del av lean. De lärandeprocesser som återfinns här handlar bland annat om 

att förmå deltagarna att uttrycka sina åsikter och dela med sig av sina kunskaper vilket 

genererar lärandeprocesser hos deltagarna. Konkret arbete enligt den förbättringsmodell som 

införts som ett led i lean-arbetet genererar också lärandeprocesser, främst i form av att den 

erbjuder en möjlighet till att samarbeta för att lösa problem, men också för den medför att 

individen får tid och resurser att arbeta med uppkomna problem och avvikelser vilket 

genererar ett lärande. När ett problem har lösts kan det i vissa fall resultera i ett förbättrat 

arbetssätt och när detta arbetssätt sprids till övriga medarbetare genereras också 

lärandeprocesser. De hinder som identifierats gällande arbete enligt modellen handlar enligt 

flera av informanterna om att arbetsmetoden ännu inte fått fullständigt fäste då den är relativt 

ny och alla anställda behärskar därför inte modellen fullt ut. Ett annat hinder som framträtt i 

analysen kan ses som ett ”kulturellt hinder”. Enligt ett par av informanterna råder en 

”fixarkultur” inom Epiroc som innebär att vissa medarbetare gärna löser problemet och sedan 

jobbar vidare utan att problemet fått en långsiktig lösning. 

 

7. Diskussion 

I nedanstående avsnitt inleds kapitlet med en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. 

Därefter kommer en slutsats presenteras och uppsatsen avslutas sedan med förslag till vidare 

forskning. 

 
7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur samspelet mellan de anställda, både medarbetare och 

ledare, inverkar på lärandet, hur samspelet både genererar och hindrar lärandeprocesser 

utifrån informanternas uppfattning.  

 

Resultaten visar att en central del i genererandet av lärandeprocesser hör samman med det 

öppna arbetsklimat som samtliga informanter anser råda på Epiroc. Med ett öppet 

arbetsklimat avses ett klimat där de anställda känner sig fria att ställa vilka frågor de vill, till 

vem som helst inom organisationen och där det finns en vilja mellan de anställda att hjälpa 

varandra. Det öppna arbetsklimatet är i sin tur en effekt av flera samverkande faktorer som 

både kan ses som bidragande orsaker till det öppna klimatet samtidigt som det genererar 

lärandeprocesser som en effekt av det öppna klimatet. I den här diskussionen har jag valt att 

diskutera de bidragande faktorerna som informanterna återkom till flera gånger under 
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intervjuerna. Dessa faktorer är; samarbete, ledarens betydelse, utvecklingsmöjligheter samt 

strukturella förutsättningar.  

 

Att diskutera ett öppet arbetsklimat har visat sig vara komplext. Ingen av de tidigare studierna 

som berörs i denna studie tar direkt upp ett öppet arbetsklimat som främjade för lärandet. 

Frågan jag då ställer mig handlar om vad som kom först, hönan eller ägget. Uppstår 

lärandeprocesser eftersom det råder ett öppet arbetsklimat eller har det öppna arbetsklimatet 

uppstått till följd av andra former av lärandeprocesser. Som jag nämnde i inledningen till detta 

avsnitt visar resultaten att det finns vissa faktorer som bidrar till att skapa ett öppet 

arbetsklimat och med den anledningen kommer jag också utgå från dessa.  

 

Till att börja med visar resultaten att samarbete är en springande punkt och en betydelsefull 

källa till genererandet av lärandeprocesser. Studien visar att de anställda inom organisationen 

frekvent tar hjälp av varandra och löser problem tillsammans. Att lära av varandra genom att 

lyssna på andras åsikter och ta del av varandras erfarenheter har också visat sig främjande för 

lärandet i andra studier (Cambell & Evans, 2016; Coetzer 2006; Coetzer 2007; Lancaster & 

Di Milia, 2015). Lärandeprocesser som genererats genom att de anställda samverkar för 

problemlösning kan kopplas till det situerade lärandet genom att det handlar om att besluta 

om vad som är av betydelse och vad som ska göras (Wenger, 2008). 

 

Resultaten från studien visar också att ledaren har en möjlighet att påverka både genererandet 

och hindrandet av lärandeprocesser i samspelet med både andra ledare och med sina 

medarbetare. Informanterna menar att en ledare som är coachande/stödjande bidrar till att de 

vågar ställa frågor, ta hjälp av varandra och själv styra sitt arbete vilket i sin tur främjar 

lärandeprocesser. Att ledaren ska ge stöd och agera coachande för att främja lärande stöds av 

flera studier (Amy, 2008; Campbell & Evans 2016; Döös et al., 2015; Ellingar et al., 1999; 

Lancaster & Di Milia, 2015). Vidare visar resultaten att lärandeprocesser genereras när 

ledarna är delaktiga i medarbetarnas dagliga arbete, involverar dem i beslut, ger utmanande 

arbetsuppgifter, är uppdaterade om vad som händer och ger relevant feedback. Även detta är 

faktorer som i andra studier stödjer ett lärande (Amy, 2008; Campbell et al., 2016; Döös et al., 

2015; Ellingar et al., 1999; Lancaster et al., 2015; Wallo, 2008). Studien visar att det som 

hindrar lärandeprocesser utifrån ett ledarskapsperspektiv främst handlar om brister i 

ovanstående faktorer särskilt då ledaren inte kan ge adekvat feedback då denna saknar insikt i 

medarbetarens arbete.  
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Resultaten visar att utvecklingsmöjligheterna på Epiroc är mycket goda förutsatt att 

medarbetaren själv driver på sin utveckling. Samtliga informanter är eniga om att det är 

medarbetaren som själv ska ta initiativ till att vilja utvecklas och ledarna är sällan drivande i 

denna fråga. Detta resultat är intressant då tidigare studier visat att ledaren ska ta tillvara på 

medarbetarnas kompetenser och tillgodose utvecklingsmöjligheter för att främja lärandet 

(Amy, 2008; Coetzer, 2006). Visserligen visar resultaten från min studie att ledarna i stor 

utsträckning tillgodoser medarbetarnas utvecklingsönskemål, men kanske borde de också ta 

ett större ansvar för att driva på sina medarbetare mot nya tjänster och andra arbetsuppgifter 

då det enligt studien främjar lärandeprocesser.   

 

Resultaten från studien visar att fem av informanterna anser det värdefullt att utnyttja 

kompetensen som finns inom organisationen genom att låta medarbetare och ledare hålla i 

utbildningar eller föredrag. Detta används endast i en begränsad omfattning enligt studien 

trots att ett par av informanterna direkt ansåg att det både var främjande för lärandet hos den 

som genomförde utbildningen samtidigt som det gav en ökad trovärdighet till utbildningen. 

Detta resultat är intressant då tidigare studier visat att kontexten påverkar medarbetarnas 

uppfattning om vad de borde lära sig och inställningen till lärandet påverkar också resultatet 

av lärandet (Froehlich et al., 2014). Resultatet indikerar att ett sätt att höja värdet av lärande 

inom organisationen är att utnyttja den kompetens som finns inom organisationen. Genom att 

göra detta skulle utfallet således kunna bli att motivationen till lärande ökar vilket i sin tur kan 

bidra till att fler lärandeprocesser kan genereras. Detta styrks även av Ellinger och Cseh 

(2007) och Coetzers (2006) studier som visar att ledaren kan få värdet av lärande att växa på 

arbetsplatsen genom att utnyttja den kompetens och kunskap som finns bland medarbetarna 

genom att exempelvis låta dessa hålla i utbildningar eller låta dem instruera och ge tips till 

mindre erfarna kollegor. En ökad medvetenhet om behovet av att lära på och genom arbetet 

ger ledarna en möjlighet att skapa en gynnsam lärandemiljö utöver det formella 

utbildningsinsatserna (Svensson, 2005).  

 

Avslutningsvis avser jag att diskutera handlar om de strukturella förutsättningarna för att 

skapa lärandeprocesser och med detta avser jag den förbättringsmodell som implementerats 

på Epiroc till följd av utvecklingen av en lean-organiserad verksamhet. Förbättringsmodellen 

som implementerats handlar i huvudsak om strukturerade metoder för att hantera uppkomna 

avvikelser eller problem, detta kan kopplas samman med ett anpassningsinriktat lärande som 
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enligt Ellström (2004) bland annat handlar om specifika arbetssätt eller metoder samt med det 

som Wenger (2008) beskriver som gemensamma repertoarer. Syftet med modellen är att 

skapa långsiktiga lösningar som resulterar i förbättrade arbetssätt där samma problem inte 

uppstår igen. De lärandeprocesser som genereras i samband med denna modell handlar enligt 

studien främst om lärande som sker när de anställda i samspel med varandra arbetar för att 

finna lösningar. Resultaten visar att de anställda ges både tid och andra resurser för att arbeta 

med problemen. Med andra resurser avses möjligheter att ta hjälp av medarbetare både inom 

och utanför den egna arbetsgruppen. Förbättringsmodellen är en metod att effektivisera 

verksamheten och eliminera slöseri vilket ligger i linje med hur en lean-organisation ska 

fungera. Resultaten från en studie av Wallo (2008) visade att arbetsmetoder kopplade till lean 

ökar medarbetarnas lärande gällande innovativa sätt att hantera sitt arbete vilket också kan 

kopplas samman med resultaten från denna studie. Däremot visade hans studie att de externa 

kraven på produktivitet och konkurrens har lett till ökade krav på effektivitet som i sin tur 

orsakat begränsat med tid för att reflektera kring arbetsprocessen och det informella lärandet 

(Wallo, 2008). I denna del visar min studie snarare på en omvänd effekt. Införandet av 

förbättringsmodellen har i alla fall delvis medfört en ökad reflektion kring arbetet och 

medarbetarna ges också tid att arbeta med långsiktig problemlösning. Enligt Wallos (2008) 

studie kan ledarna endast i begränsad utsträckning arbeta med att främja kritisk reflektion då 

arbetet i huvudsak handlar om att upprätthålla den dagliga driften och om anpassning snarare 

än utveckling. Även om resultaten från min studie visar att arbetet till viss del handlar om att i 

första hand laga läckor så är syftet med förbättringsmodellen att sedan arbeta vidare med 

dessa ”läckor” och finna en lösning som innebär att ”läckorna” inte uppstår igen. Detta kan 

ses som ett reflektivt kritiskt tänkande och som ligger i linje med det utvecklingsinriktade 

lärandet som Ellström (2004) beskriver. Dessa resultat går således emot de resultat som 

framkom i Wallos (2008) studie. I Aghakhani et al. (2016) studie visar resultaten att lean-

tänkande har en betydande inverkan på lagarbete och gruppens lärande då det leder till att de 

anställda kan förstå problemen, identifiera dess orsaker och sedan fokusera på att skapa 

innovationer och förbättringar. Studien visar också att en frivillig delning av färdigheter och 

erfarenheter till andra delar av organisationen är betydelsefull för att skapa organisatorisk 

kunskap. Ett deltagande ledarskap banar också väg för samarbete, sympati och empati vilket 

ger en starkare organisation (Aghakhani et al., 2016). Denna studie styrker flera av resultaten 

från min studie. Däremot går det i min studie inte att säga att samtliga dessa faktorer är en 

effekt av ett lean-tänkande då det inte är klarlagt om dessa faktorer fanns inom organisationen 

även före införandet av lean.  
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7.2 Metoddiskussion 
För det första är upplägget för uppsatsen som så att man inledningsvis börjar söka efter 

tidigare forskning och teorier inom området. En forskningsfråga ska också presenteras tidigt, 

detta strider mot GT som metod då tidigare forskning och teori inte ska styra insamlande av 

data (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Trots att jag till viss del har omformulerat 

forskningsfrågan under processens gång och även ändrat och omformat den tidigare 

forskningen och de valda teorierna vartefter resultatet framträtt, så är det oundvikligt att helt 

bortse från min inhämtade kunskap vid studiens genomförande. Under den pågående analysen 

har jag strävat efter att låta empirin tala till mig, men det går inte att utesluta att jag ändå till 

viss del påverkats av den kunskap jag inhämtat från tidigare forskning och befintliga teorier. 

Andra aspekter att ta hänsyn till gällande valet att använda intervjuer som metod handlar om 

risker såsom att intervjupersonen kanske inte talar sanning eller att personen påverkas av mig 

som forskare, tillförlitligheten kan vara svår att uppnå då de insamlade data kan påverkas av 

den specifika kontexten och de enskilda individerna (Denscombe, 2016), avseende detta har 

jag haft dessa faktorer i åtanke och jag har också vidtagit åtgärder för att undvika en 

intervjuareffekt, detta redovisas i metoddelen. Valet att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod grundas som jag tidigare nämnt på att jag vill undersöka informanternas 

uppfattningar och åsikter kring hur lärandeprocesser genereras eller hindras på arbetsplatsen. 

Om jag istället skulle ha valt att exempelvis genomföra en observationsstudie skulle resultaten 

eventuellt bli annorlunda då det skulle visa hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen, vilka 

lärandeprocesser genereras och hindras i verkligheten. Ett sådant resultat skulle kunna ses 

som mer värdefullt ur ett forskningsperspektiv då det visar hur det faktiskt är, inte hur det 

upplevs, men eftersom mitt syfte är att belysa individens åsikter och uppfattningar är intervjun 

en mer lämplig metod. Min uppfattning är också att jag genom intervjuerna sätter igång 

tankeprocesser hos informanterna kring lärande vilket i sig skulle kunna bidra till att de 

reflekterar mer kring detta i fortsättningen och därigenom aktivt börjar arbeta för att öka sitt 

eller andras lärande vilket också kan ses som en fördel jämfört med en observationsstudie. 

Vidare kan viss kritik riktas mot urvalet till studien. Urvalet är en form av subjektivt urval 

vilket är i linje med GT (Denscombe, 2016). Jag har valt studieplats utifrån min uppfattning 

om att platsen kan bidra till forskningen. Däremot har jag återigen fått göra ett avsteg från GT 

som metod som betonar att datainsamlingen ska vara kumulativ och byggas upp allteftersom 

studien pågår, urvalet ska heller inte specificeras på förhand utan antalet informanter ska 

successivt byggas upp till dess teoretisk mättnad uppstått, teoretisk mättnad innebär att fler 

intervjuer inte tillför något nytt (Denscombe, 2016). Av tids- och planeringsmässiga skäl 
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gentemot studieobjektet specificerade jag dock ett önskemål om intervjuer med sex 

medarbetare fördelat på grupper om tre och deras respektive ledare, två stycken, det slutliga 

antalet informanter blev två ledare och fem medarbetare. Urvalet är dock grundat i min 

uppfattning om informanter som kan bidra till forskningen. Även om jag inte har haft 

möjlighet att utöka antalet informanter anser jag ändå att en teoretisk mättnad uppstått då min 

bedömning är att fler informanter inte skulle tillföra någon ny kunskap utifrån vald 

forskningsfråga. Även det faktum att valet av informanter delvis är gjort av representanter på 

studieplatsen kan kritiseras. Jag kontaktade en ledare inom organisationen och denne återkom 

sedan med förslag på två medarbetare samt en annan ledare utöver sig själv. De övriga tre 

medarbetarna valde jag ut i samråd med den andra ledaren utifrån min uppfattning om att de 

skulle kunna bidra till forskningen. Dock finns en risk för en snedvridning i urvalsramen där 

ledarna valt ut informanter som kanske inte ger en tillförlitlig bild av frågeställningen 

(Denscombe, 2016). Denna riskfaktor har tagits i beaktande under studiens genomförande, 

dels genom att jag åtminstone hade möjlighet att påverka urvalet av tre informanter men även 

genom att jag under intervjuernas gång fortlöpande gjort en bedömning av huruvida 

informanterna ger tillförlitlig data. Min bedömning att det inte föreligger någon snedvridning 

och att resultatet som presenteras är tillförlitligt. 

 
7.3 Slutsatser 
De slutsatser jag kan göra utifrån studiens resultat är att genererandet av lärandeprocesser sker 

genom ett samspel mellan de anställda där flera faktorer samverkar och påverkar. Ett öppet 

arbetsklimat där frågor kan ställas till vem som helst och där de anställda är hjälpsamma mot 

varandra är betydelsefullt för att generera lärandeprocesser. För att nå fram till ett öppet 

arbetsklimat ses faktorer som samarbete för problemlösning och strukturerade arbetsmetoder 

som viktiga pusselbitar. I denna del har också ledaren en möjlighet att påverka 

förutsättningarna för att lärandeprocesser ska genereras genom att vara delaktig och ge 

feedback, tillgodose medarbetarnas önskemål om kompetensutveckling, ge dem utmanande 

arbetsuppgifter samt agera stödjande och coachande. De som hindrar genererandet av 

lärandeprocesser handlar främst om faktorer som minskar möjligheterna till det som nämnts 

ovan. Det handlar exempelvis om vissa brister i kommunikationen mellan olika avdelningar, 

att inte utnyttja de samarbetsmöjligheter som uppstår, en ovana att arbeta för långsiktiga 

lösningar enligt förbättringsmodellen samt när ledaren inte ger adekvat feedback eller inte är 

delaktig i medarbetarnas vardagliga arbete.  
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Studiens resultat är betydelsefull för Epiroc då de belyser både vad som bidrar till och vad 

som hindrar lärandeprocesser. Epiroc har för avsikt att vara en central del av Atlas Copco 

gällande forskning och utveckling vilket innebär att en ökad kännedom om hur 

lärandeprocesser kan genereras och vad som kan hindra dessa kan bidra till att skapa 

förändring och utveckling av verksamheten. Resultaten har inte för avsikt att vara 

generaliserbara utanför undersökningsplatsen, men de kan ändå ge upphov till nya tankar och 

idéer hos läsaren och därigenom bidra till förändring.  

 

7.4 Vidare forskning 
Resultaten från denna studie visar att arbetsmiljön har en stor inverkan i både genererandet 

och hindrandet av lärandeprocesser. Att skapa ett öppet arbetsklimat ses i studien som särskilt 

betydelsefullt för att skapa lärandeprocesser. Detta fynd gör det intressant att i kommande 

studier undersöka vilka metoder som konkret fungerar för att skapa ett öppet arbetsklimat. 

Studierna bör göras med en bredare urvalsram för att göra dem mer generaliserbara. Att 

empiriskt undersöka konkreta metoder skulle i sin tur sedan kunna bidra till att 

organisationerna får de verktyg som behövs för att skapa förändring och öka lärandet inom 

verksamheten.  
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Bilaga 1: Intervjuguide, ledare 
 
BAKGRUND 
 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? a) som ledare? 
 

2. Har du haft andra tjänster på företaget innan du blev ledare?  
 

3. Har du arbetat som ledare på något annat företag? 
 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

5. Hur många anställda har du ansvar för? 
 

6. Vad har du för yrkesutbildning? 
 
SYN PÅ LEDARSKAPET 
 

1. Berätta om ditt övergripande uppdrag som ledare? 
 

2. Hur ser du på ditt eget ledarskap idag?  
 

3. Kan du beskriva hur ditt ledarskap har utvecklats över tid?  
 

4. Vad är ett gott ledarskap enligt dig? 
 

 
LÄRANDE 
 

1. Vad är lärande för dig? 
 

2. När uppstår lärande enligt dig? 
 

3. Hur ser du på ditt egna lärande? 
 

4. Hur ser det formella lärandet ut på företaget? a) Finns några fastlagda policys, 
kompetensutvecklingsplaner, kurser etc. b) hur fungerar detta? c) Ser du några 
förbättringsområden kring det formella lärandet? 

 
5. Vem bär ansvaret för lärandet: organisationen, du eller medarbetarna? 

 
6. Vad innebär informellt lärande för dig? a) kan du ge exempel på hur det kan ta sig i 

uttryck? 
 

7. På vilket sätt försöker du främja lärande hos dina medarbetare? a) Kan du ge något 
exempel på när du försökt underlätta lärande? b) Talar ni om lärande på 
arbetsplatsen? 

 



 

8. nya saker i arbetet? Om ja – på vilket sätt? Om nej – varför inte?  
 

9. Kan du ge ett exempel på en situation där medarbetarna lär? 
 

10. Upplever du att dina medarbetare vill lära sig nya saker? 
 

11. Upplever du att dina medarbetare lär av varandra? Om ja - På vilket sätt? Om nej – 
Orsaker till det? 

 
12. Uppmuntrar du/organisationen att medarbetarna lär av varandra? Ex. observation, 

föredrag för varandra, mentorer etc.  
 

13. Skapar du några tillfällen där medarbetarna kan lära av varandra? Om ja – på vilket 
sätt? 

 
14. Tar företaget tillvara på det lärande som sker? Karriärvägar? Byte av arbetsuppgifter? 

 
15. Tar du vara på lärandet som sker? Om ja - På vilket sätt? 

 
16. Hur agerar du när det uppstår ett arbetsrelaterat problem på arbetsplatsen?  

 
17. Tror du att du skulle kunna underlätta lärande på något mer sätt? Hur?  

(diskutera områden som självbestämmande, delat ansvar, delegering, stöd/feedback, 
kommunikation etc. om inte intervjupersonen talar om detta på eget initiativ) 
 
 
ARBETSMILJÖ 
 

A) Anser du att den psykosociala arbetsmiljön bjuder in till lärande? På vilket sätt/varför 
inte? 

 
B) Bjuder den fysiska arbetsmiljön in till lärande? 

 
C) Finns det en vilja bland dina medarbetare att lära av varandra?  

 
D) Hur uppfattar du dina medarbetares inställning till formellt lärande? Kurser etc? 

 
E) Finns det tidsmässigt utrymme för att medarbetarna ska kunna lära av varandra? 

 
F) Vad är ett organisationsklimat som främjar lärande enligt dig? Finns det här? 

 
G) Hur skulle den psykosociala arbetsmiljön kunna förbättras för att ytterligare främja 

lärande? 

 

 
 
 



 

Bilaga 2: Intervjuguide, medarbetare 
 
BAKGRUND 
 

1. Hur länge har du arbetat på företaget?  
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

3. Har du arbetat med någonting annat inom företaget tidigare? 
 
 
SYN PÅ LEDARSKAPET 
 

4. Vad är ett gott ledarskap enligt dig? 
 
5. Upplever du att din ledare är delaktig i ditt och dina kollegors dagliga arbete? Om ja - 

På vilket sätt? Om nej – skulle du vilja det? 
 

 
LÄRANDE 
 

6. Vad är lärande för dig? 
 

7. När uppstår lärande enligt dig? 
 

8. Hur ser du på ditt egna lärande i arbetet? 
 

9. Vet du hur det formella lärandet ser ut på företaget? a) Finns några fastlagda policys, 
kompetensutvecklingsplaner, kurser etc. b) hur fungerar detta? c) Ser du några 
förbättringsområden kring det formella lärandet? 

 
10. Vem bär ansvaret för lärandet: organisationen, ledaren eller du? 

 
11. Vad innebär informellt lärande för dig? a) kan du ge exempel på hur det kan ta sig i 

uttryck? 
 

12. Hur ser du på dina möjligheter till att främja lärande hos dina kollegor a) Kan du ge 
något exempel på när du försökt underlätta lärande? b) Talar ni om lärande på 
arbetsplatsen? 

 
13. Anser du att du lär dig i ditt arbete? Om ja – på vilket sätt? Om nej – varför inte?  

 
14. Kan du ge ett exempel på en situation där du lär? 

 
15. Upplever du att du och dina medarbetare lär av varandra? Om ja - På vilket sätt? Om 

nej – Orsaker till det? 
 

16. Uppmuntrar ledaren/organisationen att ni medarbetarna lär av varandra? Ex. 
observation, föredrag för varandra, mentorer etc.  

 



 
  

17. Finns det utrymme i det dagliga arbetet för att ni ska kunna lära av varandra? 
 

18. Upplever du att din ledare skapar tillfällen där ni medarbetarna kan lära av varandra? 
Ex. möten. Om ja – på vilket sätt? 

 
19. Tar företaget tillvara på det lärande som sker? Karriärvägar? Byte av arbetsuppgifter? 

 
20. Tar din ledare vara på lärandet som sker? Om ja - På vilket sätt? Mer ansvar, andra 

arbetsuppgifter, självbestämmande etc. 
 

21. Hur agerar din ledare när det uppstår ett arbetsrelaterat problem på arbetsplatsen? a) 
Upplever du att ni (medarbetare och ledare) samarbetar för att nå en lösning?   

 
22. Är du nöjd med ditt lärande/din utveckling i arbetet idag? a) Vad skulle kunna 

förbättras? 
 

23. Hur skulle du vilja att ledaren arbetar för att underlätta för ditt lärande? (diskutera 
områden som självbestämmande, delat ansvar, delegering, stöd/feedback, 
kommunikation etc. om inte intervjupersonen talar om detta på eget initiativ) 

 
 
ARBETSMILJÖ 
 

24. Anser du att den psykosociala arbetsmiljön, alltså att mentaliteten och relationerna 
mellan medarbetare och ledare, bjuder in till lärande på arbetsplatsen? På vilket 
sätt/varför inte? 

 
25. Bjuder den fysiska arbetsmiljön in till lärande? 

 
26. Finns det en vilja bland dina medarbetare att lära av varandra?  

 
27. Finns det tidsmässigt utrymme för att ni medarbetarna ska kunna lära av varandra? 

 
28. Hur vill du att ni medarbetare ska göra för att främja lärande i ert dagliga arbete? 

 
29. Vad är ett organisationsklimat som främjar lärande enligt dig? Finns det här? 

 
30. Hur skulle den psykosociala arbetsmiljön kunna förbättras för att ytterligare främja 

lärande? 
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