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Sammanfattning 

Samhällets förväntningar på anställdas ständiga utveckling och behov att stå ut på 

arbetsmarknaden har ökat betydelsen av individers självstyrda lärande. Syftet med studien är att 

skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för nyckelpersoner, det vill säga 

anställda som är ensamma om att utföra sitt arbete inom sin arbetsplats. Studiens resultat har 

analyserats och diskuterats utifrån en teori om individuella villkor för lärande och 

organisatoriska villkor för lärande. Den kvalitativa fallstudien har utförts inom ett studieförbund 

genom analys av dokument, intervjuer med nyckelpersonerna själva och avdelningschefer. 

Studien bygger främst på nio semistrukturerade intervjuer, fem med nyckelpersoner och fyra 

med chefer. Resultatet visar att nyckelpersonerna lär sig självstyrt genom tre tillvägagångssätt; 

att söka information, prioritera och styra sitt arbete samt genom samspel med andra. De 

viktigaste villkoren för lärande visade sig vara de sociala och digitala villkoren, 

arbetsuppgifternas lärandepotential, vidareutbildning samt kulturella villkor. Studiens slutsats är 

att informationssökande, prioritering och styrning av arbetet samt lärande genom samspel med 

andra är ett självstyrt lärande. De olika villkoren kan delas upp i villkor på en arbetsplats- samt 

organisatorisk nivå. Villkoren har olika effekt på tillvägagångsätten för självstyrt lärande. 

Slutligen pekar studien på att organisationens fokus bör skifta från ett lärande genom utbildning 

till lärande som sker inom det vardagliga arbetet eftersom det är så nyckelpersonerna anser att 

de lär sig mest.  
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Abstract  

Society's expectations about how employees should constantly develop and stand out on the 

labor market has increased the importance of individual’s self-directed learning. The purpose of 

this study is to contribute to a greater understanding of self-directed learning and its framework 

for people who have a key role in the organization. The results of the study have been analyzed 

and discussed based on a model of self-directed learning and conditions for workplace learning 

more generally. This qualitative case study has been carried out in an adult educational 

association in which a few employees maintain a key role due to their specific functions in their 

respective departments. The study is built on nine interviews, five with key employees and four 

with the managers, in conjunction with documents regarding the adult educational association. 

The results show that key employees learn primarily by searching information through intranet 

and internet, by prioritizing and managing their work and by interacting with others. The most 

important learning conditions shown are both social and digital conditions, learning potential of 

the tasks, further education and cultural conditions. In conclusion, learning by searching 

information, by prioritizing and managing work tasks and learning by interaction with others 

makes for a self-directed learning process. The different frameworks in the study have been 

divided into the dimensions of the workplace and the organization as a whole. Furthermore, 

these different frameworks impact the learning methods in different ways. Lastly, the study 

indicates that the organizational focus should shift from learning by formal education to the 

more everyday learning, since it was shown to be what the key employees practiced the most.  

Keywords  

Self-directed learning, Framework for self-directed learning, Key employee, Adult educational 

association, Adult education

 



 

 

Förord 

Vi vill främst tacka vår fantastiska handledare Camilla Thunborg som har varit vår klippa under 

uppsatsarbetet.  

Vi vill även rikta ett tack till vår kontaktperson på studieförbundet som hjälpte oss otroligt mycket vid 

uppstart av uppsatsarbetet och vägledde oss till våra deltagare. Vidare vill vi uttrycka vår enorma 

tacksamhet till våra deltagare som ställde upp på en intervju trots att flera av dem inte hade mycket tid 

över. Utan dem hade denna studie inte kunnat genomföras. 

Stort tack! 

 

Stockholm, maj 2018 

Ajla Dizdarevic & Therese Olofsson  

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................1 

1.1 Självstyrt lärande .............................................................................. 2 

2. Syfte och frågeställningar ...................................................................4 

3. Tidigare forskning ...............................................................................5 

3.2 Sökvägar .......................................................................................... 7 

3.3 Sammanfattning ................................................................................ 7 

4. Teoretisk inramning ............................................................................8 

4.1 Självstyrt lärande .............................................................................. 8 

4.2 Villkor för lärande .............................................................................. 9 

4.3 Sammanfattning .............................................................................. 11 

5. Metod ...............................................................................................12 

5.1 Metodologiska utgångspunkter .......................................................... 12 

5.2 Forskningsdesign ............................................................................. 12 

5.3 Urval och datainsamling ................................................................... 13 
5.3.1 Pilotstudie ................................................................................. 13 

5.3.2 Nyckelpersonerna ...................................................................... 14 
5.3.3 Avdelningscheferna .................................................................... 14 

5.4 Bearbetning och analys av data ......................................................... 15 
5.4.1 Intervjuer ................................................................................. 15 

5.4.2 Dokument ................................................................................. 15 

5.5 Studiens tillförlitlighet ...................................................................... 16 

5.5.1 Trovärdighet ............................................................................. 16 
5.5.2 Överförbarhet ............................................................................ 16 

5.5.3 Pålitlighet.................................................................................. 16 
5.5.4 En möjlighet att styrka och konfirmera.......................................... 17 

5.6 Etiska överväganden ........................................................................ 17 

5.7 Forskarnas roll ................................................................................ 18 

6. Resultat ............................................................................................19 

6.1 Studieförbundet .............................................................................. 19 

6.1.1 Verksamhetens innehåll och primära uppgifter ............................... 19 
6.1.2 Verksamhetens formella struktur och organisation .......................... 20 

6.4 Nyckelpersonerna ............................................................................ 21 

6.4.1 Bakgrund .................................................................................. 21 
6.4.2 Arbetsuppgifter .......................................................................... 22 

6.5 Hur lär sig nyckelpersonerna i sitt arbete? .......................................... 23 
6.5.1 Att lära genom samspel med andra .............................................. 23 

6.5.1.1 Digital interaktion ................................................................. 23 



 

 

6.5.1.2 Fysisk interaktion ................................................................. 24 

6.5.2 Att lära genom informationssökande ............................................. 25 
6.5.2.1 Söka via internet .................................................................. 25 

6.5.2.2 Söka via intranät .................................................................. 25 
6.5.3 Att lära sig genom styrning och prioritering av sitt eget arbete ......... 26 

6.6 Villkor för lärande – ur nyckelpersonernas perspektiv ........................... 26 
6.6.1 Formell och informell interaktion .................................................. 26 

6.6.1.1 Medarbetarsamtal ................................................................. 27 
6.6.1.2 Personaldagar ...................................................................... 27 

6.6.1.3 Arbetsplatsmöten ................................................................. 27 
6.6.1.4 Samarbete mellan kontor ...................................................... 28 

6.6.2 Resurser ................................................................................... 28 
6.6.2.1 Intranät .............................................................................. 28 

6.6.2.2 Vidareutveckling ................................................................... 29 
6.6.2.3 Materiella resurser ................................................................ 29 

6.6.3 Arbetsuppgifternas utformning ..................................................... 29 

6.7 Villkor för lärande – ur avdelningschefernas perspektiv ......................... 30 
6.7.1 Utvecklingsmöjligheter................................................................ 30 

6.7.1.1 Utbildning ............................................................................ 30 
6.7.1.2 Personalmöten ..................................................................... 32 

6.7.2 Sociala villkor ............................................................................ 32 
6.7.2.1 Informell interaktion ............................................................. 33 

6.7.2.2 Formella samtal.................................................................... 34 
6.7.3 Arbetsuppgifternas lärandepotential.............................................. 34 

6.8 Resultatsammanfattning ................................................................... 35 

7. Analys och diskussion .......................................................................37 

7.1 Sammanfattning .............................................................................. 42 

7.2 Metoddiskussion .............................................................................. 43 

7.3 Slutsatser ....................................................................................... 44 

7.4 Praktiska implikationer ..................................................................... 44 

7.5 Förslag på vidare forskning ............................................................... 45 

8. Referenser ........................................................................................46 

9. Bilagor ..............................................................................................48 

Bilaga – Informationsbrev nyckelpersoner ................................................ 48 

Bilaga – Informationsbrev chefer ............................................................. 49 

Bilaga – Intervjuguide pilotstudie ............................................................ 50 

Bilaga – Intervjuguide nyckelpersoner ..................................................... 51 

Bilaga – Intervjuguide chefer .................................................................. 53 

Bilaga - Samtyckesblankett .................................................................... 55 

 



1 

 

1. Inledning 

Snabba samhällsförändringar ställer stora krav på organisationer och dess anställda som ständigt 

förväntas att utvecklas för att kunna prestera och visa sig dugliga på arbetsmarknaden. Organisationer 

lägger därför årligen enorma summor på att utveckla anställda genom formella utbildningar trots att 

forskning visat att de oftast lär sig under det dagliga arbetet. Lärandet sker med andra ord informellt 

(Jeon & Kim, 2012). Malcolm Knowles, en välkänd forskare om vuxnas lärande, uttryckte sig i en 

intervju med Hatcher (1997) att “senast år 2020 kommer all inlärning - från grundskolan till 

forskarutbildning att baseras på principerna om självstyrt lärande” (s. 37). Under samma tidsperiod 

yttrade flera forskare att nästa århundrade kommer att bli “århundradet av lärande” och att lärande 

kommer ske utanför de traditionella lärare- och studentnormerna. På grund av den snabba spridningen 

utav information samt förändringar på arbetsplatser menade forskare att det självstyrda lärandet skulle 

bli essentiellt i samband med samhällsutvecklingen (Kerka, 1999). Vi anser att deras vision har blivit 

verklighet och har av den anledningen valt självstyrt lärande som problemområde för att kunna bidra 

till en ökad kunskap om fenomenet. Självstyrt lärande definieras exempelvis av Gibbons (2002) som 

“en ökning av kunskap, färdighet, prestation eller personlig utveckling som en individ väljer och 

åstadkommer genom sin egen ansträngning med hjälp av vilken metod som helst under alla 

omständigheter och när som helst.” (s. 2). Forskningsfältet om människors lärande är väldigt brett men 

trots detta så finns inte mycket forskning om hur självstyrt lärande går till på arbetsplatser. Livingstone 

(1999) menar att det självstyrda lärandet som sker informellt, utanför formell utbildning, är en del av 

vuxnas livslånga lärande och påverkar eller kommer att påverkas av individers val för deras 

karriärutveckling.  

Denna fallstudie har genomförts på ett studieförbund och syftar till att utforska nyckelpersoners 

självstyrda lärande samt dess villkor. Studiens pilotintervju blev den initiala kontakten med 

studieförbundet och efter den genomförda intervjun fick vi en djupare förståelse för organisationen 

och dess verksamhet. Det kom till vår kännedom att det inom organisationen finns ett antal 

medarbetare som arbetar på olika avdelningar och vars arbetsuppgifter skiljer sig helt från andras. De 

kan därför klassas som nyckelpersoner. I Statens offentliga utredningar (SOU 2003:37) definieras 

nyckelperson som en kvalificerad tillgång i förhållande till hens befattning och befattningens betydelse 

för verksamheten. I denna studie kommer nyckelperson att definieras som en anställd av stor betydelse 

för verksamheten då hen har arbetsuppgifter som ingen av de andra medarbetarna på samma inom 

samma avdelning har. De studerade personerna i studien kommer av denna anledning att refereras till 

som nyckelpersoner.  

Redan från uppstart av vårt uppsatsarbete har det funnits ett intresse av hur människor lär i sitt arbete. 

Vi började därför att fundera; hur ser lärandet ut för anställda som innehar en nyckelposition inom 

respektive avdelning? I och med detta tar vi utgångspunkt i självstyrt lärande. Självstyrt lärande 

kommer till stor nytta i dagens samhälle då det ställs höga krav på arbetstagares utveckling och 

anpassning till olika typer av arbeten. Detta eftersom det självstyrda lärandet syftar till hur individer 

själva tar an en aktiv roll i deltagandet av lärandeaktiviteter och andra utvecklingssituationer 

(Raemdonck, Gijbels & Groen, 2014). Human Resource (HR)-personal kan skapa förutsättningar för 

anställda att utvecklas genom att bättre förstå självstyrt lärande (Ellinger, 2004). Självstyrt lärande har 

en låg kostnad för organisationer på lång sikt eftersom det sker på de anställdas initiativ och oftast 

kräver minimala resurser (Rana, Ardichvili & Polesello, 2016) vilket gör det värdefullt för 
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organisationer att stötta deras anställda i självstyrt lärande. Med detta som grund anser vi att en studie 

om självstyrt lärande är relevant för oss som personalvetare. Det är också relevant för vår pedagogiska 

inriktning. Ohlsson och Granberg (2011) menar att det organisationspedagogiska forskningsfältet 

handlar om lärande i arbetslivet, mer specifikt människors lärandevillkor och lärprocesser. Det är just 

detta ämne som denna studie berör.  

Den befintliga forskningen om självstyrt lärande berör ofta kontexten lärare-och-student och fungerar 

främst som vägledning för hur vuxna kan skapa ett självstyrt lärande. Det kan även tolkas som 

vägledning för lärare i processen att lära ut ett självstyrt lärande till dess studenter (Knowles, 1975; 

Gibbons, 2002; Garrison, 1997; Hatcher, 1997). Det finns väldigt lite forskning som behandlar 

självstyrt lärande hos anställda inom organisationer och det är just denna kontext vår studie vill bidra 

med ökad kunskap till. Vidare har intresset för att lära sig och ta del av folkbildningen i Sverige ökat, 

framförallt bland unga. Flera hundratusentals studiecirklar organiseras med miljontals deltagare varje 

år hos de tio studieförbunden i Sverige och verksamheterna utvecklas konstant (Studieförbunden, 

2017). Vi anser därför att det är intressant att undersöka hur lärandet inom ett studieförbund 

uppkommer och utvecklas. Fortsatt föll det oss intressant att beröra nyckelpersoners lärande. 

Forskningen om självstyrt lärande är inte speciellt omfattande och bör utvecklas vidare. Med den 

sammankopplingen blir det därför intressant för oss att undersöka självstyrt lärande inom ett 

studieförbund. 

1.1 Självstyrt lärande 

I följande del redogörs studiens definition av självstyrt lärande samt dess historia. Detta för att skapa 

en bakgrund av fenomenet som studeras.  

För denna studie har vi med stöd i tidigare forskning definierat självstyrt lärande som individens egna 

initiativ till att öka sina kunskaper, färdigheter, prestationer eller personlig utveckling genom att aktivt 

välja tillvägagångssätt under alla omständigheter i sitt dagliga arbete.  

Vuxna människors egna initiativ till lärande sträcker sig så långt tillbaka som till antika Grekland och 

dess välkända namn som Aristoteles och Caesar. Det självstyrda lärandet var en viktig del av 

människors liv men det var inte förrän på 1960-talet som forskare började visa ett större intresse för 

detta lärande (Hiemstra, 1994). Det finns några särskilt välkända forskare när det kommer till 

forskning om vuxna individers lärande; bland annat Houles tidiga verk från år 1961 identifierade tre 

typer av anledningar till varför vuxna deltar i lärandeaktiviteter. Dessa var de målinriktade som ville 

uppnå olika mål, de socialt inriktade som ville känna samhörighet med andra och de som såg lärandet i 

sig som ett mål. Den sistnämnda gruppen av individer kom att bli av stort intresse för forskare som 

bättre ville förstå hur människor tog eget initiativ till lärande (Hiemstra, 1994). Den kanadensiska 

forskaren Allen Tough analyserade i sin avhandling år 1979 vilka typer av aktiviteter vuxna tog del av 

för att lära sig på egen hand (Merriam, 2010). Även forskaren Malcolm Knowles, som är känd för verk 

som bidragit till förståelsen av vuxna människors lärande, skrev en bok år 1975 om självstyrt lärande. 

Boken bidrog med grundläggande definitioner och antaganden om självstyrt lärande som senare 

forskning kunde bygga vidare på (Hiemstra, 1994). År 1977 utvecklade Guglielmino den så kallade 

Self-Directed Learning Readiness Scale vilken har använts av många forskare för att bland annat mäta 

hur självstyrda individer går tillväga för att uppnå lärande. År 1984 tillförde Spear och Mockers 

forskning en djupare förståelse angående betydelsen av miljön inom vilken en individ lär sig 

(Hiemstra, 1994). Under många år har flertal forskare utvecklat definitioner, teorier och modeller för 

självstyrt lärande som tar hänsyn till lärandets process, innehåll, individen och kontexten i vilken 
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lärandet sker (Merriam, 2010). Under senare år har det inte tagits fram lika mycket forskning om 

självstyrt lärande som det gjordes förr.  

En definition av självstyrt lärande är elevers förmåga att ta ansvar för deras eget lärande och att kunna 

identifiera behov, utveckla mål, utforma olika erfarenheter för lärande, hitta resurser och utvärdera 

läranderesultat. Detta med en begränsad påverkan av läraren där hen antar en mer understödjande roll 

än den klassiska lärarrollen (Hatcher, 1997). Raemdonck et al. (2014) menar att självstyrt lärande 

innebär att individer tar an en aktiv roll för att delta i lärandeaktiviteter och andra situationer där de 

kan utvecklas. Den tidiga forskningen har också identifierat självstyrt lärande som något som sker 

under vuxna människors vardag och inte är beroende av ett klassrum eller en lärare (Merriam, 2001). 

Det finns många begrepp och benämningar av självstyrt lärande vilket kan skapa en viss förvirring 

menar Borgström (1988). Begrepp som exempelvis independent learning, self-directed education, self-

directed learning, self-learning, autodidaxy samt independent learning kan ses som synonymer till 

samma begrepp men med små skiljaktigheter i hur man ser på begreppet (Borgström, 1988). I och med 

de olika uppfattningarna om vad självstyrt lärande är så blir det problematiskt att försöka fånga 

innebörden av självstyrt lärande i en enda definition och genom endast ett perspektiv (Kerka, 1999). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för 

nyckelpersoner, det vill säga anställda som är ensamma om att utföra sitt arbete inom sin arbetsplats. 

Våra frågeställningar är: 

1. Hur beskriver nyckelpersonerna att det självstyrda lärandet går till i deras dagliga arbete? 

2. Vilka villkor för självstyrt lärande finns i nyckelpersonernas dagliga arbete inom 

studieförbundet? 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om självstyrt lärande. Resultaten i redovisade artiklar 

är relevanta för studien eftersom de behandlar självstyrt lärande inom en organisatorisk kontext. I 

sökandet av artiklar fanns huvudsakligen studier med en kvantitativ ansats samt litteraturöversikter 

som behandlar samband mellan olika faktorer kopplade till självstyrt lärande.  

I en enkätstudie gjord av Cho och Kwon (2005) i Korea var syftet att undersöka sambandet mellan 

anställdas vilja att lära sig själva och organisatoriskt engagemang. Resultatet visade att det fanns ett 

positivt samband mellan anställdas vilja att lära sig självstyrt och deras emotionella koppling, 

identifiering och engagemang i organisationen samt de faktum att de vill stanna i organisationen 

eftersom att de trivs. Däremot har viljan att lära sig självstyrt ett negativt samband med anställdas 

medvetenhet om uppoffringarna för att lämna organisationen. Anställda som besitter praktiska 

kunskaper och färdigheter, som är nödvändiga för självstyrt lärande, vill stanna i organisationen på 

grund av individuella behov som till exempel ekonomiska skäl. Forskarna fann även att ett positivt 

samband mellan viljan att lära sig genom eget initiativ och organisatoriskt engagemang, vilket kan 

bidra till en förbättrad organisatorisk effektivitet. Forskarna menar att deras studie visar att anställda 

som hänger med i det snabbföränderliga samhället, har viljan att lära sig på egna initiativ, analyserar, 

utformar, genomför och utvärderar sin kontinuerliga inlärning, tenderar att känna större engagemang 

och lojalitet gentemot organisationen. Forskarna anser att det är viktigt för Human Resource 

Development (HRD)-personal att bli medvetna om detta och skapa förutsättningar för medarbetarna 

att kunna arbeta på ett mer självstyrt sätt.  

I en annan enkätundersökning gjord av Raemdonck et al. (2014) undersökts faktorer som påverkar 

arbetsplatslärandet bland anställda inom olika yrken. Studien använde Karaseks så kallade ”Job 

Demand Control”-modell (JDC). Modellen bygger på att olika typer av jobb; med låga/höga 

arbetskrav och låg/hög kontroll av arbetet, påverkar arbetare på olika sätt. JDC-modellen föreslår att 

aktivt beteende uppvisas i uppgifter med höga arbetskrav och en hög grad av kontroll. Anställda 

utvecklar lärande om de utmanas eller individuellt kan ta sig an utmaningar samt om de har tillräckligt 

med färdigheter för detta. Denna process kallas den ”aktiva lärande hypotesen”. Forskarna skapade en 

hypotetisk forskningsmodell där de, utöver de nämnda jobbfaktorerna, även inkluderade socialt stöd 

som en jobbfaktor. Det sociala stödet syftar till bra relationer till kollegor samt att interagera, förvärva 

kunskap, fråga om hjälp och stötta varandra under svåra moment. I studien undersöktes också den 

personliga faktorn och huruvida detta var självstyrt lärande. Om anställda känner ett ansvar för sin 

egen utveckling så kommer de troligen att engagera sig i informella lärandeaktiviteter till en högre 

grad menar forskarna. Forskningsmodellen går således ut på att jobbfaktorer, såsom kontroll av 

arbetet, arbetskrav och socialt stöd, samt den personliga faktorn som syftar till självstyrt lärande – 

påverkar arbetsplatslärandet. Resultatet visade bland annat att krav på arbetet samt ett uppvisande av 

självstyrt lärande har en positiv effekt på hur anställda lär sig. Anställda med höga arbetskrav känner 

sig ofta utmanade av sina arbetsuppgifter och har således möjlighet att lära sig under sitt dagliga 

arbete. Det är också nödvändigt för dem att få ökad kunskap sig på grund av snabba förändringar i 

arbetet, vilket ställer krav på att kunna hantera nya situationer och utveckla vidare färdigheter. 

Forskarna fann även att kombinationen av höga arbetskrav, hög kontroll av arbetet samt ett starkt 

socialt stöd inte hade någon markant påverkan på arbetsplatslärandet, men att samma kombination 

tillsammans med en hög grad av självstyrt lärande påverkade detta lärande till hög grad.  
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Karakas och Manisaligil (2012) har gjort en litteraturöversikt av självstyrt lärande och Webb 2.0-

teknologi för att undersöka hur självstyrt lärande förändras i den nya digitala tidsperioden. Syftet med 

studien var att identifiera den nya rollen som HRD-personal har på den “globalt anslutna 

arbetsplatsen” (s. 712). Med denna avsikt undersöker forskarna skiftet av självstyrt lärande inom det 

digitala ekosystemet baserat på konceptet “World 2.0”. Forskarna definierar World 2.0 som en digital 

mega-plattform där anställda skapar och delar kunskap. Utifrån litteraturöversikten beskriver forskarna 

fem omvandlingar som karaktäriserar World 2.0 och vidare har förändrat medarbetares lärande och 

engagemang i nuvarande tidsperiod. Dessa omvandlingar är virtuellt samarbete (den globala 

plattformen på Internet), mediekonvergens (sammanslagning av olika medieformer som t.ex. TV, 

radio och telefon, till en enda global informationskanal), global anslutning (möjligheten att koppla upp 

sig på Internet och få tillgång till världsomspännande information), online-gemenskap 

(internetplattform och sociala medier) samt digital kreativitet (betydelsen av nya uppfinningar inom 

digitala plattformar och framtida affärsmodeller). Forskarna menar att World 2.0 har möjliggjort för 

anställda att ta sig an självstyrt lärande både inom samt utanför arbetsplatsen. Det blir därför viktigt 

för HRD-personal att ansvara för tillhandahållning av nödvändig vägledning, stöd och struktur för att 

underlätta medarbetarnas lärande. Vidare menar forskarna att självstyrt lärande kan användas som en 

mekanism för att skapa ett genuint samarbete och en innovativ organisation som är redo att omfamna 

World 2.0. Det självstyrda lärande kan även fungera som ett verktyg för att förbereda anställda inför 

nya utmaningar i den digitala tidsperioden som vi lever i. Slutligen menar forskarna att självstyrt 

lärande bygger på individens öppenhet, nyfikenhet, ansvarighet, passion samt deltagande i den digitala 

eran och att digitala verktyg är redskap för kunskapsspridning mellan anställda.  

Rana et al. (2016) har genomfört en studie med syftet att undersöka olika faktorer som kan främja 

självstyrt lärande i en lärande organisation. En lärande organisation innebär enligt forskarna att 

organisationen präglas av kontinuerliga lärandeprocesser och har en god förmåga att anpassa sig till 

förändringar. Man menar att inom en lärande organisation sker ett kollektivt lärande och de anställda 

utvecklar ständigt kunskaper och färdigheter för att uppnå organisationens mål. Även denna studie är 

en litteraturöversikt där en omfattande genomgång av litteratur om självstyrt lärande och lärande 

organisationer har gjorts samt kopplingen däremellan har analyserats och diskuterats. Forskarna menar 

att en lärande organisation innehåller dynamiska inslag och en individs samt gruppens handlingar 

interagerar med organisationens miljö och resultatet av detta blir ny lärdom. På så sätt anser forskarna 

att individer har en viktig roll i att etablera samt upprätthålla en lärande organisation. Studien kommer 

fram till vissa väsentliga delar i praxis som främjar det självstyrda lärandet i en organisatorisk kontext. 

Dessa faktorer är bland annat användningen av relevant teknologi på arbetsplatsen (exempelvis sociala 

nätverk och Web 2.0-teknologi), uppmuntrande till samarbete och interaktion, skapa och sprida en 

delad vision till alla på arbetsplatsen samt förse de anställda med utvecklingsmöjligheter. Författarna 

menar slutgiltigt att organisationer som inser värdet och vikten i att skapa en lärande organisation 

borde sträva efter att implementera dessa faktorer för att skapa ett gemensamt lärande.  

Studierna har på olika sätt behandlat självstyrt lärande på arbetsplatsen. Cho och Kwon (2005) har i 

sin studie funnit ett positivt samband mellan anställdas vilja att individuellt lära sig och organisatoriskt 

engagemang, vilket också påvisar en större effektivitet för organisationen. Däremot har denna studie 

inte identifierat vilka faktorer som påverkar anställdas vilja till att lära sig själva och detta kan 

möjligtvis kompletteras med de andra redovisade studierna. Resultatet från studien av Rana et al. 

(2016) visade att användning av teknologi på arbetsplatsen är av stor betydelse för självstyrt lärande 

medan Karakas och Manisaligil (2012) har identifierat fem digitala omvandlingar som förändrat 

individers möjligheter och engagemang till att ta eget initiativ för att lära sig. Forskarna menar dock 



7 

 

att det fortfarande krävs vissa individuella egenskaper som är viktiga för självstyrt lärande. 

Digitaliseringen har möjliggjort en enklare spridning av kunskap bland anställda och HRD-personal 

har en central roll i att skapa förutsättningar för anställda att kunna ta del av digitala verktyg som 

främjar lärande på arbetsplatsen. Raemdonck et al. (2014) upptäckte i sin studie att höga arbetskrav 

gör att anställda kan känna sig utmanade av arbetsuppgifterna. De lär sig mer under det dagliga arbetet 

eftersom de behöver hantera olika situationer och förändringar som eventuellt uppstår. Resultaten från 

denna studie visade även att höga arbetskrav, hög kontroll av arbetet, mycket socialt stöd och en hög 

grad av självstyrt lärande har en betydande effekt på arbetsplatslärandet. Även i studien av Rana et al. 

(2016) så har den sociala aspekten, det vill säga samarbete och interaktion, visat sig vara en viktig 

faktor som främjar självstyrt lärande  

3.2 Sökvägar 

Studien har tagit hänsyn till artiklar skrivna under tjugohundratalet eftersom den grundläggande 

forskningen om självstyrt lärande är från åttio- och nittiotalet. Sökningen av dessa artiklar skedde via 

Stockholms universitetsbiblioteks databas och de engelska sökorden; self-directed learning, workplace 

och organization användes för att få ett större utbud. Trots detta kunde vi endast finna två artiklar som 

var relevanta för studien och dessa författade av Rana et al. (2016) samt Raemdonck et al. (2014). 

Utifrån referenslistorna i dessa artiklar kunde sedan resterande artiklar som presenterats i tidigare 

forskning hittas. Genomgående under sökningen av artiklar upplevdes en svårighet att hitta artiklar 

som behandlar självstyrt lärande på arbetsplatsen. Samtliga artiklar som valdes är granskade av andra 

forskare, det vill säga. “peer-reviewed”. Då artiklarna är granskade och publicerade i tidskrifter 

relevanta för Human Resource Development, utbildning och utveckling så anses de till hög grad vara 

pålitliga. Ytterligare en faktor som stärker artiklarnas pålitlighet är att forskarna i samtliga artiklar 

refererar till annan välkänd forskning om självstyrt lärande som även vi refererat till i avsnittet om 

självstyrt lärande. Forskarna refererar även till varandras studier vilket stärker artiklarnas pålitlighet 

ytterligare.  

3.3 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen bidrar till en större förståelse av bakomliggande faktorer för individers vilja 

att lära sig själva, vikten av digitala verktyg på arbetsplatsen och hur arbetsuppgifterna samt stöd från 

omgivningen påverkar arbetsplatslärande. Resultaten från samtliga redovisade studier visar på olika 

sätt betydelsen av självstyrt lärande inom arbetsplatsen vilket blir viktigt att ta hänsyn till även idag. 

Eftersom två av studierna är enkätstudier och två är litteraturöversikter kan resultaten därför inte säga 

mycket om anställdas upplevelser, känslor och beskrivningar om lärande. Med denna kvalitativa 

intervjustudie vill vi bidra med just detta. Självstyrt lärande har visat sig vara av stor betydelse för 

anställda inom organisationer idag och studien söker därför fördjupa förståelsen av fenomenet. Den 

tidigare forskningen kommer användas tillsammans med nedanstående teoretiska inramning för att på 

ett mer ingående sätt kunna besvara studiens frågeställningar. 
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4. Teoretisk inramning 

I det här avsnittet kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redogöras för, vilka vi kommer att 

använda i analysen och diskussionen av datamaterialet.  

4.1 Självstyrt lärande 

En modell för självstyrt lärande är gjord av Garrison vid Unesco Institute of Education (UIE). UIE har 

en betoning på individen och dess förmåga till att kunna utveckla självstyrt lärande (Borgström, 1988). 

Modellen av Garrison (1997) är omfattande och består av tre dimensioner som han menar integrerar 

under den självstyrande lärprocessen, vilket framgår i Figur 1. De tre dimensionerna handlar om 

hantering/kontroll av den externa kontexten, inre ansvar och motivation. Denna modell syftar främst 

till lärande i en undervisningsmiljö likt mycket annan forskning kring självstyrt lärande. Garrison 

(1997) definierar självstyrt lärande som en aspekt där individer självmant känner sig motiverade att ta 

ansvar samt kontroll över deras kognitiva processer samt kontextuella aspekter för att kunna skapa ett 

värdefullt lärande som ger mening. 

 

 
Figur 1. Garrisons (1997) modell över dimensioner av självstyrt lärande. 

 

Den första dimensionen i denna modell är självhantering (self-management) som avser en individs 

kontroll av externa aspekter gällande uppgifter och aktiviteter. Denna del har sin tyngdpunkt i de 

sociala- och beteendeaspekterna som finns i en lärandeprocess. Målhantering, lärandemetoder, stöd 

och support samt resultatet/utgången bedöms och diskuteras ständigt inom denna process. Vid 

undervisningstillfällen menar Garrison (1997) att den lärande bör få välja det tillvägagångssätt genom 

vilket hen bäst lär sig för att kunna tillgodogöra sig kunskap, vilket i sin tur gynnar dennes 

lärandeprocess. 

Aspekten självhantering samspelar med de två andra dimensionerna men Garrison (1997) menar att 

självhantering har som syfte att reflektera över den sociala och externa miljön och vad man gör under 

själva lärprocessen. Detta involverar hur man skapar och påverkar kontextuella förutsättningar när 
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man genomför målinriktade handlingar. Det kan upplevas svårt för en individ att helt skapa sina egna 

förutsättningar i en kontext och modellen syftar mer till en samarbetande miljö där den lärande kan ha 

ett visst inflytande på hur lärandeprocessen, i form av mål och aktiviteter, kan utformas för att uppnå 

nytt lärande. Modellen tar hänsyn till att en individ inte skapar mening i isolering från andra, utan det 

sker i en social miljö i samspel med andra (Garrison, 1997). 

Nästa dimension i modellen är vad Garrison (1997) benämner som självövervakning (self-monitoring). 

Detta syftar till en individs kognitiva tankeprocesser vilket ansvarar för olika lärstrategier den har samt 

förmågan att tänka om sina tankar. Detta innefattar hur man konstruerar mening genom att integrera 

ny information med tidigare lärdomar. För att integrera denna del i lärprocesser så måste man kunna 

reflektera kritiskt samt ha förmågan att dra slutsatser från tidigare erfarenheter och kunskap. Detta 

interna ansvar eller övervakning inom lärandeprocesser innebär kort att ny och redan existerande 

kunskap ska kunna samspela och integrera på ett meningsfullt sätt för att skapa förutsättningar samt 

strukturer för att kunna lära. Det inre ansvaret påverkar även vår förmåga att kunna dra slutsatser och 

värdera våra tidigare lärprocesser; detta för att kunna skapa framtida strategier vid nya lärprocesser. 

Inte heller denna aspekt är självförsörjande. För att kunna konstruera så bra tankeprocesser som 

möjligt så är man beroende av andra interna lärandeprocesser, en kognitiv förmåga samt tillgängliga 

strategier för inlärning. För att inneha ett kognitivt ansvar som detta krävs att man övervakar 

lärandeprocesser, etablerar nya strategier samt utvärderar konsekvenser (Garrison, 1997). 

Den sista dimensionen i Garrisons (1997) modell är motivation. Här skiljer han på inledande 

motivation och uppgiftsmotivation. Den inledande motivationen syftar till ens engagemang gällande 

ett speciellt mål samt avsikten att handla mot detta mål. Uppgiftsmotivation syftar istället till 

tendensen att fokusera samt fortsätta att delta i lärandeaktiviteter för att nå ett speciellt mål (Garrison, 

1997). Vid den inledande motivationen menar Garrison (1997) att förväntningsteorin är av stor vikt. 

Förväntningsteorin syftar till att om en individ tror att den kan uppnå en önskvärd utgång för en 

specifik lärprocess eller inte. Om en individ har uppfattningen att den kan nå de uppsatta målen och att 

det är möjligt så växer graden av inledande motivation. När det gäller uppgiftsmotivationen så menar 

Garrison (1997) att för att kunna bibehålla denna motivation under en lärprocess så måste man ha ett 

aktivt lärande. Uppgiftsmotivation uppstår i nära relation med självhantering och att ha översikt av 

uppgiften som genomförs. Motivationen att ta ansvar över sitt lärande beror på både externa samt 

interna faktorer. För att kunna uppmuntra till lärande med hjälp av inre motivation så måste man se 

fördelarna med att samarbeta i processen av planering och kunna dela upp kontrollen av en uppgift. 

Garrison (1997) menar att den interna motivationen är väldigt viktig för att skapa ett meningsfullt 

lärande av bra kvalité.  

4.2 Villkor för lärande 

Trots att självstyrt lärande främst är en individualistisk process så betyder det inte nödvändigtvis att 

individer helt isolerar sig under lärprocesserna. Andra människor och resurser kan också vara till hjälp 

för det självstyrda lärandet (Ellinger, 2004). Garrisons modell är inriktad på individen och dess inre 

processer gällande självstyrt lärande. Vi anser att modellen saknar en viss aspekt, vilket är de 

kontextuella förutsättningarna såsom organisatoriska villkor och hur de påverkar självstyrt lärande. 

Merriam (2001) menar att det finns kritik mot Malcolm Knowles teorier om vuxnas lärande och 

andragogik. Hon menar att kritiken riktats främst mot Knowles syn av den individuella läraren som fri, 

autonom och tillväxtorienterad. Kritiker menar istället att en individ är färgad av sociala institutioner 

och strukturer samt sin egen historia. Samhället och ens omgivning färgar individens inlärning 
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(Merriam, 2001). Detta kommer att tas hänsyn till i denna studie och en del av våra teoretiska 

utgångspunkter tas från de villkor som finns för lärande.  

För att närma oss villkoren för självstyrt lärande utgår vi från Ellströms villkor för lärande (2004). 

Dessa villkor gäller arbetsuppgifternas lärandepotential, autonomi kontra standardisering, subjektiva 

samt kulturella faktorer, verksamhetens mål och inriktning och till sist förändringstryck och 

ledningsstöd.  

Det första villkoret är arbetsuppgifternas lärandepotential som syftar till hur de anställdas 

arbetsuppgifter är utformade. Detta kan enligt Ellström (2004) ha stor betydelse för individers lärande 

på en arbetsplats. Beroende på hur arbetsuppgifterna är utformade så kan de antingen möjliggöra eller 

begränsa individens lärande i viss utsträckning. En individs lärandepotential kan syfta till 

arbetsuppgiftens karakteristiska drag, exempelvis grad av kompetenskrav samt dess komplexitet. 

Nästa villkor vi utgår ifrån handlar också om arbetsuppgifter, men dess autonomi eller grad av 

standardisering. En minskad variation i arbetsuppgifter eller arbetssätt till följd av skrivna regler, eller 

formalisering av processer inom arbetsuppgifterna, kan leda till mer standardiserade processer. 

Standardisering kan genom reduceringen av autonomi hämma lärandet genom en minskad variation. 

Men standardisering kan samtidigt främja lärande genom att en individ får större förståelse samt 

kunskaper för en specifik uppgift. Arbetsuppgifter med hög grad av autonomi kan på ett liknande sätt 

bidra till ett utvecklingsinriktat lärande medan en lägre grad bidrar till ett mer reproduktivt lärande 

(Ellström, 2004).  

Nästa villkor vi utgår ifrån är subjektiva samt kulturella faktorer, med ett fokus på det kulturella. De 

subjektiva faktorerna tas till stor del upp i Garrisons (1997) modell men de kulturella faktorerna 

kommer i denna studie ses som ett organisatoriskt villkor för lärande. Det kan finnas kulturella 

faktorer som främjar lärande samt faktorer som hindrar eller hämmar lärandet. Kulturella faktorer som 

kan främja lärande är exempelvis tolerans för olika uppfattningar, initiativtagande, osäkerhet samt 

risktagande. Detta innefattar även ett klimat som har en uppmuntrande ton för kritisk reflektion, att 

man får ifrågasätta olika beslut eller vad som sker i verksamheten. De kulturella faktorer som kan 

hämma lärande är exempelvis normer som nedvärderar individuellt ansvarstagande, 

utvecklingsmöjligheter, karriär samt enklare standardiserade arbetsuppgifter (Ellström, 2004).  

Verksamhetens mål och inriktning är organisatoriska villkor som möjliggör för vidare lärande. 

Ellström (2004) menar att tydliga mål som är klart formulerade är grundstenen för de anställdas 

handlande och därmed deras utvecklingsmöjligheter och lärande. Denna faktor är en förutsättning för 

att skapa feedback till individen, vilket i sin tur är en viktig aspekt för det individuella lärandet. En 

organisations mål och inriktning kan på olika sätt påverka lärande för individer. De klara målen kan 

främja motivation och lärande inom ett reproduktivt lärande. I vilket fall det uppstår konversationer 

och konflikter till de mål som finns inom en organisation så kan detta istället leda till ett 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004).  

Det sista villkoret för lärande vi utgår ifrån är även förändringstryck och ledningsstöd. Med detta 

menas att det ibland måste ställas villkor för förändring och genom att bryta rutiner kan en effektiv 

verksamhet skapas. I processer som dessa krävs ett stöd från organisationen, detta kan exempelvis vara 

i form av resurser eller annat. Det blir viktigt för att kunna skapa en trygghet för de anställda och 

minska osäkerheten vid förändringar (Ellström, 2004).  
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4.3 Sammanfattning 

Garrissons modell för självstyrt lärande (1997) är inriktad på främst individen samt dess förmåga att 

kunna utveckla ett självstyrt lärande. Modellen består av tre dimensioner vilka är självhantering, 

självövervakning samt motivation. Dessa olika dimensioner interagerar med varandra under den 

process som pågår vid lärande. Dimensionen om självhantering syftar till en individs kontroll av 

extern kontext vid aktiviteter och uppgifter som kan skapa självstyrt lärande. Självövervakning som är 

den andra dimensionen avser individens tankeprocesser och lärstrategier. Det kan exempelvis handla 

om hur man drar nytta och integrerar tidigare lärdomar med nya information. Den sista dimensionen 

behandlar motivation. Modellen skiljer på inledande motivation samt uppgiftsmotivation. Vad denna 

modell inte tar upp är de kontextuella dimensionerna eller villkoren som också kan påverka en 

individs lärande. Av den anledningen tas Ellströms (2004) lärandevillkor upp som syftar till lärandets 

kontext. Dessa villkor syftar till arbetsuppgifternas lärandepotential, autonomi kontra standardisering, 

kulturella faktorer, verksamhetens mål och inriktning samt förändringstryck och ledningsstöd.  

Sammanfattningsvis finns det individuella villkor för självstyrt lärande som Garrison (1997) beskriver 

i sin modell medan Ellström (2004) betonar vikten av de organisatoriska villkoren för lärande. 

Utgångspunkten för denna studie blir att de individuella villkoren och de organisatoriska villkoren 

samverkar med varandra i lärprocesser och påverkar det självstyrda lärandet. 
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5. Metod 

I detta avsnitt redogörs de metodologiska utgångspunkterna och tillvägagångssätten för studien; även 

en diskussion om studiens tillförlitlighet och redogörelse av etiska frågor kommer att tas upp i 

avsnittet. De olika delarna har skrivits med stöd i litteratur av Bryman (2011), Kvale och Brinkmann 

(2015), Yin (2007) samt Braun och Clarke (2006). 

5.1 Metodologiska utgångspunkter  

Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor. I kvalitativ 

forskning läggs vikten främst på ord och inte kvantifiering (Bryman, 2011). Baserat på studiens syfte 

och frågeställningar har det valts att göra en fallstudie. Yin (2007) menar att en fallstudie är lämplig 

vid forskningsfrågor av typen “hur” och “varför”. Studiens andra frågeställning är av typen “vilka”, 

vilket enligt Yin (2007) är en typisk forskningsfråga vid kvantitativa studier. I denna studie ligger 

intresset inte vid att veta hur stort antal villkor de anställda har för självstyrt lärande utan vilken 

betydelse dessa villkor har, vilket framkommer under de utförda semistrukturerade intervjuerna. 

Studien anses därför vara av kvalitativ karaktär.  

Fallstudien har genomförts på ett studieförbund som vi kommit i kontakt med genom en anställd i 

organisationen. Studiens karaktär gör således att resultat endast kommer gälla för det specifika fallet. 

Enligt Yin (2007) måste en fallstudie bestå av flera datakällor, vilket innebär flera 

datainsamlingsmetoder. Vi har både genomfört intervjuer och erhållit dokument om organisationen. 

För att behålla organisationens anonymitet så kommer all dokumentation att behandlas som en 

datakälla och redogöras för i detta kapitel. Analysen av datamaterialet utgår från ett 

tolkningsperspektiv som, enligt Bryman (2011), bygger på att forskare förstår och tolkar det studerade 

fenomenet. I tolkningen av resultatet har vi använt de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning som ett hjälpmedel för att utveckla dessa. Vi har således varit öppensinnade i analysen av 

resultatet och inte sökt att bekräfta eller förkasta det som teori eller tidigare forskning sagt.  

5.2 Forskningsdesign 

En forskningsdesign är enligt Yin (2007) en plan för hur man ska besvara forskningsfrågorna och 

komma fram till en slutsats. För att uppnå syftet har två frågeställningar vidare formulerats. Den första 

frågeställningen handlar om de tillvägagångssätt som används för lärande medan den andra 

frågeställningen handlar om vilka villkor nyckelpersonerna har för lärande på arbetsplatsen. Av figur 2 

framgår forskningsdesignen för denna studie. För att kunna besvara den första frågeställningen har de 

berörda nyckelpersonerna intervjuats angående deras upplevda lärande. Deras svar har sammanställts 

och analyserats. Samma metod har använts för att besvara den andra frågeställningen. För att få ett 

bredare perspektiv på frågeställning två valdes även att genomföra intervjuer med cheferna inom 

studieförbundet. Utöver intervjuerna så har även dokument om studieförbundet använts som en 

datakälla för att kunna besvara studiens syfte. Detta för att skapa en helhetsbild om studieförbundet 

som en kontext för lärande. Således kommer den andra frågeställningen gällande villkor för lärande att 

besvaras utifrån tre perspektiv - nyckelpersonernas, chefernas och studieförbundet som kontext. Även 

under intervjuerna med cheferna har fokus legat på nyckelpersonernas lärande.  
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Figur 2. Forskningsdesignen för denna studie. 

5.3 Urval och datainsamling 

Nedan följer en redogörelse av urval samt tillvägagångssätt för datainsamling. Den primära datakällan 

i studien var semistrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer har forskaren en så kallad intervjuguide 

som behandlar de olika teman hen är intresserad av. Vid semistrukturerade intervjuer behöver dock 

forskaren inte förhålla sig till den exakta ordningen på frågorna (Bryman, 2011). Denna form av 

intervju valdes eftersom vi ville upprätthålla någon form av struktur men samtidigt möjliggöra för 

intervjupersonerna att prata fritt och berätta så mycket som möjligt.  

5.3.1 Pilotstudie 

Enligt Yin (2007) kan en pilotstudie vara ett sätt att förbättra planen för datainsamling samt vara ett 

hjälpmedel i utformningen av frågeställningarna. Under pilotstudien kom vi, som tidigare nämnt, i 

kontakt med en person på studieförbundet som arbetar på ett närliggande kontor och hen var villig att 

ställa upp på en pilotintervju. Personen har arbetat inom organisationen under många år och på olika 

arbetsplatser inom verksamheten. Vi ansåg att en intervju med personen kunde bidra med en inledande 

förståelse för organisationen, detta på grund av hens erfarenhet inom verksamheten, och således en 

fastställning av vad vi vill studera närmare. Den initiala intervjuguiden för pilotintervjun såg väldigt 

annorlunda ut i jämförelse med senare intervjuguider för nyckelpersoner och chefer. Vid tidpunkten 

för utförandet av pilotstudien hade det ännu inte fastställts vilken infallsvinkel på lärande studien 

skulle beröra. Vårt intresse var vid det laget mest inriktat på informellt lärande på arbetsplatsen och 

därför utformades teman och frågor till intervjuguiden som var baserade på tidigare forskning om 

informellt lärande. Pilotintervjun gjordes i direktkontakt med personen på hens arbetsplats. Intervjun 

var en timme och sju minuter lång, den spelades in och transkriberades. Det var under denna intervju 

samt vid ytterligare kontakt med personen som vi fick både grundläggande men även mer detaljerad 
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information om studieförbundet. Pilotintervjun gav värdefull information om organisationen som 

användes för att beskriva verksamheten. Under pilotintervjun fick vi kännedom om ett antal personer 

inom organisationen som sitter på sina respektive avdelningar och utför arbetsuppgifter som ingen av 

kollegorna i deras omgivning har. Vårt intresse för detta väcktes och ett syfte samt frågeställningar 

formulerades baserat på detta.  

5.3.2 Nyckelpersonerna 

Urvalet för nyckelpersonerna var målinriktat vilket Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt sätt att 

skapa överensstämmelse mellan frågeställningar och urval. Med hjälp av vår kontaktperson på 

studieförbundet kunde de nyckelpersoner som var relevanta för studien identifieras och kontaktas för 

att kunna svara på studiens frågeställningar och således uppnå dess syfte. Det totala urvalet för 

nyckelpersonerna var sju personer, varav två inte kunde delta i studien på grund av 

långtidssjukskrivning och tidsbrist. Detta ledde till ett bortfall på två personer då endast fem personer 

deltog i studien. Samtliga nyckelpersoner kontaktades via mejl med ett bifogat informationsbrev. 

Endast en person svarade därför kontaktades nyckelpersonerna istället via telefon eftersom vi hade 

förståelse för att de möjligtvis inte hade tid eller glömde bort att svara på mejlet. Under dessa 

telefonsamtal bokades intervjutid med de nyckelpersoner som valde att delta i studien. Eftersom 

nyckelpersonerna inte arbetar på samma geografiska arbetsplats utan är utspridda över hela landet, 

ansågs telefonintervjuer vara det bästa och enklaste sättet att utföra dessa intervjuer på. Vår 

kontaktperson erbjöd oss även att använda videokonferensrummet på ett lokalt kontor för att kontakta 

två av deltagarna och utföra våra intervjuer på så sätt. Resterande tre intervjuer skedde via 

telefonsamtal och intervjuerna var mellan tjugo och fyrtio minuter långa. Samtliga intervjuer spelades 

in, transkriberades och skrevs ut i pappersform, detta för att kunna göra en bättre analys av data 

(Bryman, 2011). I utformningen av intervjuguiden för nyckelpersonerna användes vår teoretiska 

inramning som riktlinje. De teman vi utgick från är de olika dimensionerna från Garrisons (1997) 

modell; självhantering, självövervakning och motivation samt organisatoriska villkor för lärande som 

vi valde att komplettera vår teoretiska utgångspunkt med. Detta för att närma oss svar med vilka vi 

skulle kunna besvara våra frågeställningar.   

5.3.3 Avdelningscheferna 

Urvalet gällande cheferna var ett målinriktat urval. Eftersom studiens fokus ligger på 

nyckelpersonernas lärande valdes att endast kontakta deras respektive avdelningschefer. Totalt finns 

det nio avdelningschefer/biträdande avdelningschefer för nyckelpersonerna. Samtliga av dessa chefer 

kontaktades via mejl och ett nytt informationsbrev bifogades som skiljde sig från nyckelpersonernas 

brev. Detta med syftet att det tydligt skulle framgå att fokus i deras intervjuer också skulle ligga på 

nyckelpersonernas lärande, vilket framgår i bilagorna under avsnitt 9. Vi fick svar från två chefer via 

mejl. Den ena valde att avstå från studien eftersom nyckelpersonen på hens avdelning var den 

långtidssjukskrivna och den andra valde att avstå från studien på grund av tidsbrist. Resterande chefer 

kontaktades sedan via telefon och vi fick tag på fyra chefer som valde att ställa upp på en intervju. De 

återstående tre cheferna kunde vi inte få tag på och de ses därför som bortfall. Således har fyra 

avdelningschefer intervjuats och resterande fem blev bortfall. Tre av de intervjuade är chefer till tre av 

de intervjuade nyckelpersonerna. Den fjärde avdelningschefen är chef till nyckelpersonen som inte 

kunde delta på grund av tidsbrist. Denna chef intervjuades ändå eftersom det ansågs att hens intervju 

kunde bidra till förståelsen om nyckelpersonernas organisatoriska förutsättningar för lärande även om 

nyckelpersonen på den avdelningen inte medverkade i studien. Intervjuerna var mellan tjugo och 

trettiotre minuter långa och även de spelades in, transkriberades och skrevs ut i pappersform. 
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Intervjuguiden för cheferna var baserad på intervjuguiden för nyckelpersonerna samt våra teoretiska 

utgångspunkter av Ellström (2004) om villkor för lärande. Frågorna omformulerades så att fokus 

skulle vara riktat på nyckelpersonernas villkor för lärande.  

5.4 Bearbetning och analys av data 

5.4.1 Intervjuer 

Den primära datakällan i denna fallstudie är intervjuer. För bearbetning och analys av 

intervjumaterialet har Braun och Clarkes (2006) litteratur om tematisk analys använts som vägledning. 

Tematisk analys är en metod för identifiering, analysering och redovisning av mönster (teman) i det 

insamlade datamaterialet. Ett tema är en kategorisering som säger något viktigt om materialet i relation 

till studiens frågeställningar. Det finns två olika metoder för tematisk analys. Den ena är att utgå från 

någon särskild teori/er i analysen (empiristyrd tematisk analys) och den andra är att analysen är helt 

oberoende av teori (Braun & Clarke, 2006). Vidare förklarar forskarna att det är viktigt att tydligt 

redogöra för det teoretiska ramverket om man utgår från det i analysen. Bryman (2011) menar att det 

inte finns något tydlig teknik vid tematisk analys vilket ger forskaren mer flexibilitet. Flexibiliteten i 

denna typ av analysmetod kan enligt Braun och Clarke (2006) å ena sidan eventuellt göra det svårare 

att bibehålla fokus på det som studeras i studien. Men å andra sidan menar forskarna att det är en 

relativt enkel metod att använda för mindre erfarna forskare och det var av den anledningen som vi 

valde att utgå från denna analysmetod.   

I sammanställning och analys av datamaterialet har utgångspunkten varit den redovisade teoretiska 

inramningen. Detta för att kunna upptäcka redogörelser i intervjumaterialet som går att koppla till 

teorin. Materialet bearbetades först utifrån studiens första frågeställning där syftet var att identifiera 

vilka tillvägagångssätt nyckelpersonerna använde för självstyrt lärande. Samtliga intervjuer lästes 

individuellt igenom ett flertal gånger för att lära känna materialet (Bryman, 2011). Anteckningar 

fördes på separata papper för att sedan kodas. Olika teman och subteman utformades därefter. I den 

andra frågeställningen ville vi skilja mellan nyckelpersonernas och chefernas svar och delade därför 

upp den frågeställningen i resultatet: “villkor för lärande - ur nyckelpersonernas perspektiv” samt 

“villkor för lärande - ur avdelningschefernas perspektiv”. Materialet lästes först igenom ett antal 

gånger samtidigt som det skrevs anteckningar och gjordes markeringar på sådant av relevans och som 

eventuellt skulle kunna relateras till de teoretiska utgångspunkterna. Sedan kategoriserade materialet i 

olika teman och subteman även för denna frågeställning. I slutstadiet av den tematiska analysen 

granskades samtliga teman och subteman för att säkerställa att informationen från intervjumaterialet 

hörde ihop med varje del. Vidare har pilotintervjun med vår kontaktperson inom studieförbundet 

använts som stöd för beskrivningen av organisationen och dess verksamhet. Intervjumaterialet för 

piltotintervjun har således inte analyserats som det övriga intervjumaterialet.  

5.4.2 Dokument 

Den sekundära datakällan för studien är dokument. De dokument som använts är bland annat en 

sammanställd verksamhetsplan samt dokument kring studieförbundets stadgar som finns tillgängliga 

på organisationens hemsida. Dokumenten har valts ut baserat på vad som ansågs viktigt för läsaren att 

veta i relation till studien. I och med detta valdes verksamhetens innehåll och primära uppgifter att 

redovisas som en form av bakgrundsinformation. Verksamhetens struktur och organisation redovisas 

likaså för att klargöra hur verksamheten är uppbyggd då de deltagande nyckelpersonerna sitter 
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utspridda över hela Sverige. Yin (2007) menar att dokument kan vara svåra att hitta och att någon kan 

förbjuda forskaren att ta del av dokumenten. Eftersom organisationen vill bibehålla sin anonymitet har 

en stor noggrannhet tagits i beaktande för att inte avslöja studieförbundets identitet. 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) används fyra delkriterier under kvalitetskriteriet “tillförlitlighet” för att bedöma 

kvaliteten i kvalitativa studier och dessa är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. För att studien ska uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt ska dessa 

delkriterier uppfyllas. Forskare som kritiserat användningen av bedömningsgrunderna reliabilitet och 

validitet för kvalitativa studier menar att dessa kriterier förutsätter en absolut sanning av den sociala 

verkligheten. Forskarna menar att en sådan slutsats inte går att komma fram till då det finns flera 

beskrivningar av den sociala verkligheten. De föreslår därför istället betygskriteriet tillförlitlighet 

(Bryman, 2011).   

5.5.1 Trovärdighet 

Detta delkriterium är kopplat till hur acceptabel forskarens beskrivning är av den sociala verkligheten 

som studerats (Bryman, 2011). En så kallad “respondentvalidering” har använts för att uppnå detta 

kriterium vilket innebär att man låter personer som varit en del av studien ta del av resultatet för att 

sedan bekräfta att framställningen av den sociala verkligheten är adekvat (Bryman, 2011). Under 

intervjuerna har följdfrågor ställts att bekräfta att vi förstått intervjupersonen rätt och ge dem en 

möjlighet att förtydliga sina svar. I och med detta har en mer trovärdig bild av den sociala verkligheten 

fåtts fram. Vi har även förmedlat resultatet till vår kontaktperson genom att skicka uppsatsen till hen 

för genomläsning, detta främst för att bekräfta att beskrivningen av organisationen och verksamheten 

är korrekt men även för att fastställa att organisationen och de deltagande i studien har anonymiserats i 

den mån som är möjlig.  

5.5.2 Överförbarhet 

I kvalitativ forskning studeras ofta en liten grupp eller individer som har gemensamma egenskaper. 

Kvalitativa forskare vill studera djupet och inte bredden och därför ligger fokus på det kontextuellt 

unika för de individer som studeras (Bryman, 2011). För att en kvalitativ studie ska vara överförbar är 

det viktigt för forskarna att detaljrikt redogöra det som studerats, detta för att ge andra personer en 

databas med vilken de kan bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö eller inte 

(Bryman, 2011). Vi har försökt att beskriva det som är relevant för studien så detaljerat som möjligt 

gällande organisationen och deltagarna. Emellanåt har det dock uppstått svårigheter när det gäller 

beskrivningarna för att kunna behålla organisationens samt deltagarnas anonymitet. Det har vid vissa 

tillfällen varit svårt att avgöra vilken typ av information som är avslöjande och inte. Detta har lett till 

att vi i vissa fall behövt avstå från att redovisa information som sannolikt skulle ge en mer detaljerad 

bild av organisationen och nyckelpersonerna. I och med detta anser vi att det finns en minimal svaghet 

i studiens överförbarhet.  

5.5.3 Pålitlighet 

För att en studie ska ha hög pålitlighet krävs det en fullständig och tillgänglig redovisning av alla delar 

i forskningsprocessen; problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, 

intervjuutskrifter med mera. Detta för att andra ska kunna bedöma kvaliteten på tillvägagångssätten 
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som valts och hur de tillämpats (Bryman, 2011). Vi har eftersträvat att ge en så fullständig beskrivning 

av studiens tillvägagångssätt som möjligt, framförallt i metodavsnittet. Det finns däremot ett fåtal 

brister. Vi har inte kunnat ge en komplett beskrivning av organisationen och deltagarna som nämnts 

innan, eftersom de hålls anonyma men val som gjorts har motiverats. Vi har även valt att inte utlämna 

våra intervjuutskrifter utan endast redovisa citat genomgripande i resultatet, detta för att mycket av det 

som sägs under intervjuerna är avslöjande och för att mängden insamlade data är väldigt stor. Bryman 

(2011) menar att det sistnämnda troligtvis är en anledning till varför de allra flesta forskare inte lämnar 

ut intervjuutskrifter. Anonymiseringen och valet att inte ge ut våra intervjuutskrifter påverkar således 

pålitligheten av vår studie. 

5.5.4 En möjlighet att styrka och konfirmera 

Det här kriteriet innebär att forskaren, utifrån förståelsen av att det i samhällelig forskning inte går att 

få en sann bild av verkligheten, försöker säkerställa att hen agerat i god tro. Det ska därför vara givet 

att forskaren inte avsiktligt låtit utförandet och slutsatserna av studien att påverkas av personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning. De som tar del av studien bör kunna fastslå i vilken mån 

resultaten går att styrkas (Bryman, 2011). Vi kan inte garantera att vi inte påverkats av våra 

värderingar, om detta är fallet så har det skett omedvetet. Vi anser att vi under forskningsprocessen har 

agerat i god tro och således minimerat risken för att påverkas av våra värderingar, detta beskrivs 

närmare under avsnitt 5.7.  

5.6 Etiska överväganden   

Studien har tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Bryman, 2011). För informationskravet skickade vi ut ett 

informationsbrev till alla respondenter där vi övergripande beskrev studiens syfte och hur 

datainsamlingen kommer att gå till. Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi skickade ut en 

samtyckesblankett via mejl och fick tillbaka blanketten med underskrift på av samtliga medverkande. 

Med sin underskrift godkände intervjupersonerna sitt deltagande i vår studie och att de hade förstått att 

materialet behandlas konfidentiellt, att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande samt att intervjuerna kommer att spelas in. Konfidentialitetskravet har varit av 

störst betydelse för vår studie eftersom våra intervjupersoner är unika inom sina avdelningar och 

därför kan det vara lättare för läsare att identifiera dem. Det finns en risk att andra anställda inom 

studieförbundet känner igen intervjupersonerna eftersom de flesta känner varandra ganska väl. Vi har 

gjort vårt yttersta för att minimera den risken. Det har dels valts att inte benämna nyckelpersonernas 

jobbtjänst i studien då den är unik och lätt identifierbar och därav refereras dem till som 

“nyckelpersoner”. Vi har även anonymiserat deltagarna genom att inte skriva deras namn i 

transkriberingarna eller i uppsatsen. Istället benämns de som “nyckelperson 1, 2, 3, 4, 5” och cheferna 

benämns som “chef 1, 2, 3, 4”. Studieförbundet i sig har också anonymiserats genom benämningar 

som “studieförbundet”, ”förbundet”, “organisationen” och ”verksamheten” i uppsatsen. Deltagarna 

informerades om dess anonymitet i informationsbrevet som skickades ut. Vi har dessutom valt att inte 

skriva ut vilket kön intervjupersoner har, dels för att anonymisera dem ytterligare och dels för att kön 

inte är relevant för studiens syfte. Av den anledningen refereras samtliga respondenter till som “hen”, 

även i citaten som presenteras under resultatet. Alla typer av benämningar som eventuellt skulle kunna 

avslöja organisationen eller intervjupersonerna i informationsbreven och intervjuguiderna har också 

strukits över. Det sista kravet är nyttjandekravet och det uppfyller vi genom att enbart använda det 
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insamlade materialet i ett vetenskapligt syfte för denna studie. Även denna information fanns med i 

informationsbrevet. Ingen annan har tillgång till materialet förutom vi som forskare. 

5.7 Forskarnas roll 

För oss som forskare har det varit av stor betydelse att ha en moralisk integritet. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att detta görs genom visad empati, känslighet och engagemang när det gäller moraliska 

frågor. Under intervjuerna har vi försökt upprätthålla ett gott och respektfullt uppträdande gentemot 

intervjupersonerna. En hänsyn har tagits till att vissa av intervjupersonerna möjligtvis inte är vana vid 

att bli intervjuade och kan känna sig obekväma i sådana situationer. Av den anledningen har vi visat 

ett genuint intresse för det intervjupersonerna berättat och när de i vissa fall känt sig osäkra på om 

deras svar varit tillräckliga så har vi bekräftat att de gjort bra ifrån sig. De etiska besluten vi tagit 

innan, under och efter intervjuerna kommer att påverka studiens vetenskapliga kvalitet. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) innebär en hög vetenskaplig kvalitet att resultatet som presenteras i studien 

faktiskt är det som representerar det valda forskningsområdet. Därför har vi varit ytterst noga med att 

transkribera intervjuerna ord efter ord för att allt som sades under intervjuerna ska framgå tydligt och 

att inget utelämnas. En annan viktig aspekt för oss som forskare är att försöka vara så oberoende som 

möjligt och bibehålla en professionell distans till intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtidigt som hänsyn tagits till moraliska frågor samt försök att skapa en god relation under 

intervjuerna, för att intervjupersonerna ska känna sig mer bekväma, har vi även varit strikta mot oss 

själva när det kommer till tolkning och bearbetning av data. Detta för att inte låta samspelet med 

intervjupersonerna påverka hur vi skriver fram resultatet och analyserar det.  
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6. Resultat 

För att få en större förståelse för studieförbundet som organisation har nedan redogjorts för 

studieförbundets verksamhet och struktur. Vidare följer en redogörelse för de intervjuade 

nyckelpersonernas arbetsuppgifter baserat på vad de själva berättat under intervjuerna. I den 

avslutande delen i detta avsnitt redovisas resultatet i relation till våra frågeställningar. Information om 

studieförbundet har bland annat erhållits från dokument som finns tillgängliga på studieförbundet 

hemsida, information från pilotintervjun samt chefintervjuerna. 

6.1 Studieförbundet 

Det studerade studieförbundet är ett av Sveriges tio studieförbund och dess verksamhet är utspritt över 

hela landet. Studieförbundet sysslar med folkbildning för att utveckla människors intressen vilket 

främst sker i form av studiecirklar.  

Studieförbund är en del av den svenska folkbildningen och dess betydelse har skiftat över tid och kan 

ofta användas oreflekterat. Folkbildning kan exempelvis beskrivas som folkupplysning eller 

allmänbildning. Rörelsens grundläggande tanke är ”fritt och frivilligt” samt dess starka grund av 

ideellt arbete (Von Essen & Sundgren, 2012). Folkbildningen syftar främst till vuxna och skiljer sig 

från den obligatoriska grundskolan (Edquist, 2009). Folkbildningen har ett stort stöd från samhället i 

form av exempelvis statliga bidrag eftersom det ses som en bidragande faktor till samhällets 

utveckling samt som en grundsten inom kunskapen kring demokrati (Håkansson, 2015). Edquist 

(2009) menar att folkbildningen i Sverige är uppdelad i fyra grenar som representerar olika historiska 

aspekter; studieförbunden, folkbiblioteken, folkhögskolorna samt föreläsningsverksamheten. För att 

ett studieförbund ska kunna kallas och vara ett legitimt studieförbund samt genomföra folkbildning så 

måste de följa förutbestämda mål som staten formulerat samt redovisningskrav och anvisningar från 

Folkbildningsrådet (Von Essen & Sundgren, 2012). Folkbildningen har med samhällets utveckling 

behövt anpassas men många studieförbund menar att de inte är aktörer på en marknad eller ett företag. 

Dock drar vissa professionaliseringsprocesser studieförbunden i den riktningen och studieförbund 

erbjuder exempelvis uppdragsutbildningar eller bedriver förskolor och skolor vilket inte anses vara 

folkbildning (Von Essen et al., 2012). Att studieförbund har olika verksamheter på detta sätt kan 

innebära utmaningar för dess identitet menar Von Essen och Sundgren (2012). Von Essen och 

Sundgrens studie (2012) påvisar att de förutbestämda krav som sätts av regeringen är arbetskrävande 

samt att det blir svårt att förena dessa med andra mål samt behov som förbunden anser vara viktiga. 

Det finns därför en viss trögrörlighet med bidragssystemet. 

6.1.1 Verksamhetens innehåll och primära uppgifter 

Studieförbund samt folkhögskolor började enligt staten att räknas som folkbildning år 1991 till följd 

av bildningen av Folkbildningsrådet och de bidragsbestämmelser de införde (Von Essen & Sundgren, 

2012). Folkbildningen blev nu målstyrd istället för regelstyrd (Folkbildningsrådet, 2016). Den svenska 

folkbildningen mottar ungefär tre miljarder kronor från staten varje år och de målen som staten satt 

upp för folkbildningen syftar främst till folkbildningens bidrag inom demokratin och även liten del till 

insatser kring kultur (Von Essen & Sundgren, 2012). Ett mål från regeringen är att "Folkbildningen 

ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 

och delaktighet i samhället." (www.folkbildningsradet.se, 19 maj 2016).  
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Utgångspunkten för det studerade studieförbundet är att människor ska kunna utvecklas och få ökade 

kunskaper i led med deras grundläggande ideologi. Genom att titta på studieförbundets dokument 

kring deras stadgar kan vi fastställa att de vill ge alla tillgång till kultur och bildning på frivilliga 

grunder, vilket görs genom studiecirklar och kulturprogram. Studieförbundet har en stark tro på 

demokratin och människors rätt att få uttrycka sina åsikter, de bidrar även med verktyg och stöttar vid 

organisering eller vid exempelvis bildning av en förening. De flesta av verksamhetens projekt är på 

uppdrag från dess medlemsorganisationer och kan genomföras med hjälp av frivilliga funktionärer 

samt cirkelledare. Cirkelledare är de personer som leder de olika studiecirklarna och deras 

huvudsakliga uppgift är att ha kontakt med samt representera studieförbundet. Deras mål är att 

utveckla deras medlemmar för insatser i samhället samt inom studieförbundets verksamhet. 

Studieförbundet har i nuläget ett flertal medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer enligt vår 

kontaktperson. Chef 4 uttrycker under sin intervju att verksamheten samarbetar med otaliga många 

olika människor, grupper samt föreningar. Hen menar vidare att det är en väldigt bred verksamhet. 

Studieförbundet bedriver exempelvis även asylverksamhet där syftet är att lära ut svenska, hjälpa de 

asylsökande att etablera sig i det svenska samhället samt att erbjuda någon form av betydelsefull 

aktivitet under asyltiden.  

Från studiens intervjuer framkommer att organisationen är en folkbildande organisation vars mål är att 

bedriva folkbildning för vuxna i första hand. Organisationen är styrd av folkbildningsrådet vilka har 

ett intresse att skapa regelverk för organisationen samt folkbildningen i stort. I och med detta så är 

organisationen helt beroende av bidrag framkommer det i intervjuerna med cheferna. Studieförbundets 

verksamhet bedrivs inom statens fyra uttalade syften samt dess övergripande mål för folkbildning. I 

förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen (1§) staplas dessa syften upp: 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 

och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

Studieförbundet håller ständigt på med verksamhetsutveckling och vill ha en bra balans mellan 

kvalitét och kvantitet och försöker i sitt arbete att behålla folkbildningens särart. Detta genom att ha 

speciella anvisningar och regler för folkbildningsverksamheten. 

6.1.2 Verksamhetens formella struktur och organisation 

Studieförbund grundar sig oftast i en folkrörelse och har så kallade huvudmän som kan ses som ägare. 

Dessa huvudmän delar studieförbundets tankar och ideologi. I detta studieförbund är huvudmännen i 

form av så kallade medlemsorganisationer. Det finns även samarbetsorganisationer som är en 

konstellation av flera föreningar, men de har ingen makt inom studieförbundet på det sätt som 

medlemsorganisationerna har. Medlemsorganisationerna kan ses som förvaltare av studieförbundet. 

För att en organisation ska kunna bli en medlemsorganisation så måste de uppfylla förbundets 

förutsättningar för medlemskap samt inte skada eller motarbeta studieförbundets grundläggande 

intressen. Vår kontaktperson berättar under pilotintervjun att om en organisation vill bli en medlems- 

eller samarbetsorganisation måste de träffa en representant från förbundet för att kunna fastställa vilka 

dem är, vad det är för slags organisation och varför de vill bli medlemmar. Man vill veta deras syfte, 

hur deras styrelse ser ut och vem som är huvudman. Detta för att säkerhetsställa att de sökande 
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organisationerna har en demokratisk grundsyn och på något sätt jobbar med sina medlemmar. Man vill 

undvika att lägga tid på organisationer som har en bakomliggande tanke eller har ett mer kommersiellt 

syfte. Detta eftersom förbundet just jobbar med föreningsliv och människors ideella engagemang.  

Studieförbund som verksamhet är icke-vinstdrivande och finansieras främst av statliga bidrag som 

nämnt ovan men även eventuella avgifter från deltagare samt projekt de genomför. Verksamheten 

bedrivs över hela Sverige men dess geografiska närvaro varierar beroende på de lokala förutsättningar 

som finns. Det poängteras att all verksamhet, oberoende geografisk plats, förmedlar studieförbundets 

grundläggande tankar och idéer till alla dess deltagare. Vart en avdelning geografiskt ska inrättas 

bestäms av förbundsstyrelsen i kontakt med företrädare från medlemsorganisationer.  

Via studieförbundets hemsida finns dokument gällande hur verksamheten är organiserad. Inom 

studieförbundet finns över hundra anställda. Det finns ett högsta beslutande organ som tar beslut om 

verksamhetens mål och inriktning och antalet röster emellan de olika medlemsorganisationerna i detta 

beslutande organ utdelas utifrån medlemsantal samt dess folkbildningsverksamhet. Det finns sedan ett 

verkställande organ som agerar emellan de beslutande organets sammankomster. Inom 

studieförbundet finns det även lokala avdelningsverksamheter. Avdelningarna ska i kontakt med 

samarbetspartners samt medlemsorganisationerna jobba för att utveckla verksamheten samt bedriva 

extern folkbildning. Avdelningsverksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer och anvisningar som 

satts av förbundsstyrelsen och deras uppgifter blir att samordna, planera, leda och utveckla den lokala 

verksamheten enligt de mål som det bestämmande organet fastställt. De avtal som förbundet har ingått 

måste följas av den lokala verksamheten. Varje avdelning räknas som en juridisk person och har ett 

resultatansvar och dess förvaltning ska även granskas av en auktoriserad revisor enligt 

studieförbundets stadgar. Det är på studieförbundets medlemsmöte som bestämmelser, mål och 

riktlinjer bestäms inom förbundets stadgar. På lokalkontoren sitter främst verksamhetsutvecklare men 

även chefer och andra anställda som är ansvariga för andra arbetsuppgifter, exempelvis projektledning, 

organisering av olika studier och administrering. Studieförbundet har även huvudkontor där bland 

annat ekonomer, personalansvariga och IT-ansvariga sitter. Under senare år har studieförbundet i haft 

en ökning i antal studiecirklar och studietimmar vilket också innebär att statsbidraget har blivit större. 

Således har studieförbundet kunnat anställa fler verksamhetsutvecklare som uppmanar människor att 

engagera sig i folkbildning. Studieförbundets mål är att fortsätta utveckla verksamheten och dess 

medlemmar. 

6.4 Nyckelpersonerna 

6.4.1 Bakgrund 

De medverkande nyckelpersonerna har en genomsnittlig ålder på sextio år. Det finns en variation i 

nyckelpersonernas högsta slutförda examen; en av de medverkande har en gymnasieexamen, två har 

en grundskoleexamen och två har en högskoleexamen. Nyckelpersonerna har alla, förutom en, jobbat 

inom organisationen mellan arton och tjugofem år. Den som var avvikande har arbetat inom 

studieförbundet i ungefär sexton månader.  

 

 



22 

 

6.4.2 Arbetsuppgifter 

Det insamlade datamaterialet visar att nyckelpersonerna i huvudsak har liknande grundläggande 

administrativa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna för två av nyckelpersonerna handlar främst om att 

registrera studiecirklar i en databas men även att ha kontakt med kommuner angående bidrag för 

studiecirklarna. En av nyckelpersonerna har ett utökat ansvar inom sin avdelning och hanterar vissa 

kvalitetsfrågor. Nyckelpersonen 1 berättar under sin intervju att hens arbete är en blandning av en 

mängd olika administrativa uppgifter som exempelvis att tidsrapportera vid anställdas frånvaro, boka 

resor för anställda som behöver åka iväg i arbetsrelaterade sammanhang, hålla introduktion för 

nyanställda, skriva inbjudan till olika event samt ha externa kontakter med medlemsorganisationerna 

och kommuner. Nyckelperson 3 förklarar att utöver registrering av studiecirklar i den interna 

databasen så har hen även ansvar för bland annat telefonväxeln, post, inköp av kontorsmaterial och 

lokalerna i byggnaden. Det går således att se några skillnader i tre av nyckelpersonernas 

arbetsuppgifter, utifrån vad de berättat under intervjuerna. Det som alla har gemensamt är att de är 

dem enda inom sina respektive avdelningar som innehar sådana typer av arbetsuppgifter. 

De medverkande i studien har som tidigare nämnts varit av intresse för studien eftersom de anses vara 

nyckelpersoner på deras respektive avdelningar. Det unika med deras arbetsroller är inte nödvändigtvis 

arbetsuppgifterna utan att de faktiskt sitter på en position som ingen annan innehar på den geografiska 

arbetsplatsen. Utifrån det insamlade materialet kan vi se att nyckelpersonernas arbetsuppgifter i 

grunden är liknande men i viss mån ändå skiljer sig från varandra. På så sätt skapas även unika 

positioner för nyckelpersonerna i relation till varandra.  

Nyckelperson 3: ...ja man jobbar ju ensam på ett sätt i sitt arbete, men men man har hela tiden 

människor omkring sig.  

Intervjumaterialet påvisar att de medverkande sitter på nyckelpositioner men att de flesta sitter på ett 

kontor med andra anställda som innehar andra arbetsroller. 

Nyckelperson 4: jag är tyvärr den enda inom (avdelningen) som [...], så mycket av det jag gör, gör 

bara jag….  

Nyckelperson 5: Så jag, jag är ju faktiskt ensam om det jag gör på våran avdelning... 

Nyckelperson 4 uttrycker även att hen får utföra andras arbetsuppgifter, exempelvis när medarbetare är 

sjuka så får hen ibland utföra deras arbetsuppgifter istället för att studieförbundet ska behöva ta in en 

vikarie. Nyckelpersonen påpekar att hen har breda kunskaper inom organisationens olika delar. Även 

cheferna berättar om nyckelpersonernas viktiga position och unika roll på arbetsplatsen. Chef 3 

uttrycker att nyckelpersonen på hens avdelning “sitter ju som sagt ganska centralt i all 

informationshantering” inom avdelningen och att hens arbetsuppgifter är av stor vikt, eftersom hen 

håller reda på väldigt många saker. Chefen menar att nyckelpersonen har väldigt differentierade 

uppgifter inom organisationen som berör ett flertal olika avdelningar och människor. Chef 2 kan 

intyga vikten av nyckelpersonens arbetsuppgifter: “jag skulle säga att det är väldigt viktigt”. Detta 

bekräftas likaså av chef 4 och chef 1 som betonar vikten av nyckelpersonernas arbetsuppgifter: 

Chef 4: [...] men vi har inte någonsin tänkt på att bli av med (nyckelpersonen), för hen är ju en av de 

viktigaste personerna på avdelningen. Dels för att hen kan ju all verksamhet, allting går ju genom hens 

händer… 

Chef 1: För vår del är hen ju, får jag använda uttrycket ”spindeln i nätet” men hen är ju den personen 

som liksom har koll på allt och vet vad som händer och ska göras och så där, så de dagarna hen är 

frånvarande så känner vi oss vilsna. 
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Sammanfattningsvis går det att fastställa att nyckelpersonerna är ensamma om det dem gör inom sina 

avdelningar, vilket sätter dem i en nyckelposition. Däremot är de inte ensamma om arbetsuppgifterna 

de utför för verksamheten i allmänhet eftersom de i viss mån har liknande arbetsuppgifter som 

varandra.  

6.5 Hur lär sig nyckelpersonerna i sitt arbete? 

Utifrån vår empiri och definition av självstyrt lärande har det i följande del av resultatet identifierats 

tillvägagångssätt som nyckelpersonerna använder för att lära sig under det dagliga arbetet. De funna 

tillvägagångssätten används individuellt av nyckelpersonerna för att söka ny information och få nya 

kunskaper och färdigheter relaterade till deras arbetsuppgifter. De identifierade tillvägagångssätten 

som används för självstyrt lärande är samspel med andra, informationssökande samt styrning och 

prioritering av arbetsuppgifter. Denna del av resultatet syftar till studiens första frågeställning. 

6.5.1 Att lära genom samspel med andra 

Ett genomgående tema i det insamlade materialet är nyckelpersonernas samspel med kollegor. Alla de 

medverkande nyckelpersonerna uppger att de i hög grad interagerar med andra människor i sitt arbete. 

Detta samspel sker genom någon form av digital interaktion såsom telefon eller mejl alternativt via 

fysisk interaktion på arbetsplatsen, det vill säga ansikte mot ansikte.  

6.5.1.1 Digital interaktion 

Nyckelpersonerna påvisar i det insamlade materialet att interaktion via digitala verktyg är en stor del 

av deras dagliga arbete och lärande. Vid uppstådda problem så kontaktar de exempelvis en tillgänglig 

redovisningscentral inom organisationen alternativt kollegor på andra kontor. Mycket av 

kommunikationen uppstår enligt nyckelpersonerna just vid uppkomna problem eller tankeställningar 

och datamaterialet visar att många då agerar genom att interagera via digitala medel med kollegor för 

att kunna lösa dessa problem. 

Nyckelperson 3: [...] man får ju lösa det, det beror på vad för slags problem, man kanske får ringa 

samtal, fråga någon… 

Nyckelperson 5: [...] henne har jag också en hel del kontakt med om det är något problem med 

systemet eller… då mejlar jag till henne och får hjälp.  

Nyckelperson 4: Så vi har, alla sitter inte här i, vi är (antal) anställda totalt och alla sitter inte i (stad) 

där jag sitter, så det är mycket telefon och så.  

För att kunna lösa en del problem så måste nyckelpersonerna sträcka sig utanför sin fysiska arbetsplats 

med hjälp av digitala verktyg för att kunna kommunicera med andra kollegor. Nyckelperson 5 menar 

att mycket kommunikation sker med de ekonomer som sitter på huvudkontoret gällande hjälp med 

registrering av studiecirklar och studietimmar. Något som utmärker sig i materialet är att en av de 

medverkande nyckelpersonerna sitter helt ensam på sin arbetsplats och inte har kollegor på sitt kontor.  

Nyckelperson 2: [...] vi har en bra gemenskap fast nu sitter jag ju inte med någon utan man pratar ju i 

telefon och så, så det är ju bra, på det sättet.  

Samma nyckelperson påvisar under intervjun att hen är van vid att sitta ensam och att det fungerar bra. 

Nyckelpersonen använder främst mejl men kontaktar även sina kollegor vid andra kontor via telefon. 

Nyckelpersonen menar vidare att hen ringer till någon ansvarig på huvudkontoret vid eventuellt 

uppkomna problem. För denna nyckelperson blir digital interaktion det enda alternativet för att kunna 



24 

 

kontakta sina kollegor. Det insamlade materialet visar även att digital interaktion inte bara sker mellan 

kollegor utan en nyckelperson menar att hen även har kontakt samt interagerar med sin chef vid 

uppkomna problem. 

Nyckelperson 5: jo men till exempel vår biträdande chef då… det är nog oftast (hen) jag vänder mig 

till när det skulle vara problem med någonting.  

Interaktion med chefen sker via telefon för nyckelperson 5 då de inte sitter på samma kontor. Vidare 

menar denna nyckelperson att hen pratar med sin biträdande chef nästan varje dag och inte bara när det 

uppstår problem i arbetet. I intervjun med nyckelperson 1 så visar datamaterialet att vända sig till 

kollegor och chef är ett av de tillvägagångssätt som hen använder för att kunna utvecklas.   

6.5.1.2 Fysisk interaktion 

I vissa av studiens intervjuer står den fysiska interaktionen ut mest som tema. Detta är kommunikation 

som sker ansikte mot ansikte med de andra anställda på nyckelpersonernas arbetsplats. Nyckelperson 4 

berättar att interaktion sker dagligen eftersom de anställda sitter vägg i vägg och menar att det blir 

naturligt att de pratar med varandra och är delaktiga i varandras jobb. Hen berättar även att många 

samtal sker med verksamhetsutvecklare för att se att information gällande studiecirklar och 

studietimmar stämmer och att alla regler följs. Hen menar följaktligen att medarbetarna på 

arbetsplatsen ger varandra råd och stöd samt ofta försöker komma fram till lösningar tillsammans. 

Nyckelperson 3 beskriver också att interaktion på arbetsplatsen sker genom att man hjälper varandra 

med arbetsuppgifterna. Det framkommer i denna intervju att de anställda på kontoret brukar sitta 

tillsammans och prata om arbetet under raster. Nyckelpersonen menar att detta händer även fast det 

redan underförstått inte är meningen att man egentligen ska prata om jobb på rasten.  

Som tidigare nämnt så uppstår mycket kommunikation i samband med arbetsrelaterade problem. Det 

insamlade materialet visar att de flesta interagerar med sina kollegor vid sådana situationer; både via 

digitala kanaler som redovisats ovan samt via fysisk interaktion. 

Nyckelperson 4: Ja då pratar jag med mina kollegor, det är det första. Vi pratar väldigt mycket. 

Nyckelperson 1 menar även att uppmuntran och bra feedback från kollegor och chefer via fysisk 

kommunikation gör en glad samt leder till att man kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Fysisk interaktion 

är därför ett verktyg för nyckelpersonerna att kunna ventilera samt fråga om hjälp i uppgifter de inte 

kan hantera helt ensamma.  

Även nyckelperson 5 uttrycker sig att:  

Nyckelperson 5: [...] ja här pratar vi väldigt mycket, här i (stad), det blir ju att det främst blir vi som 

träffas. Jag tycker vi är ganska duktiga på att ge beröm till varandra och så, eh, så det är…. Jag jag 

måste säga att vi har inte alltid supermycket kontakt med dem andra kontoren, mer än när vi har 

personaldagar och så [...]. 

Intervjumaterialet visar att den fysiska interaktionen innefattar beröm eller feedback till kollegor, mer 

än vad den digitala interaktionen gör. Det kan sedan leda till ventilation eller reflektion kring arbetet 

och dess uppgifter. Nyckelperson 3 menar att interaktion samt reflektion vid påstötta problem ofta sker 

via ens arbetskamrater och att man sitter ner och ventilerar, exempelvis under arbetsplatsmöten. I 

intervjun med nyckelperson 4 berättar hen att mycket av det som görs på studieförbundet inte går att 

hitta svar på via exempelvis internet och hen menar att då får man prata sig fram till svar och lösningar 

med kollegor. Även i intervjuerna med de andra nyckelpersonerna framkommer det att “fråga sig 

fram” och “testa” är ett sätt att lära sig och lösa olika problem. Den fysiska interaktionen är ett medel 

för att kunna lösa problem eller tvetydigheter kring ens arbetsuppgifter och kan vidare leda till 
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reflektion. I materialet framgår det även att man emellanåt interagerar med närmaste chefen när 

problem uppstår.  

Nyckelperson 1: ja [...] oftast går jag till min chef och frågar. 

Avvikelsen i studien angående fysisk interaktion gäller nyckelperson 2 som tidigare nämnt sitter helt 

ensam på sin arbetsplats. Hen uttrycker att det ibland känns som att hen skulle vilja ha en kollega 

bredvid sig att bolla frågor med istället för att behöva ringa och mejla till kollegor som sitter på andra 

kontor.  

6.5.2 Att lära genom informationssökande 

Samtliga nyckelpersoner berättar att de vid vissa tillfällen måste söka efter information och lösningar 

på egen hand för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Det insamlade materialet visar att 

detta sker genom att söka via internet eller via den interna databasen. Nyckelperson 3 säger att: “ja 

man tar helt enkelt reda på... det som man inte vet får man ju ta reda på”.  

6.5.2.1 Söka via internet 

Det insamlade datamaterialet visar att många av nyckelpersonerna söker via internet och sökmotorer 

som Google för att kunna tillgodose sig nya kunskaper vid uppstådda problem eller kunskapsglapp i 

förhållande till deras arbetsuppgifter.  

Nyckelperson 4: [...] är det nånting man inte kan då får man bara ta reda på det, antingen via 

medarbetare, eller nån, eller själv kolla på nätet eller nåt sånt. Det finns ju liksom inga manualer eller 

så, mer än dem regler vi har så klart. Det finns inga “så här ska du göra” [...] utan då får man ju ta reda 

på det, eller hitta på själv, lite lösningsfokuserat, haha. 

Nyckelperson 1: Tack vare tekniken finns möjlighet att man googlar […]  

Nyckelperson 5: [...] jo men speciellt kan man ju googla också, om det är någonting man kan hitta på 

nätet eller... 

Nyckelperson 4 uppvisar ett annat exempel på informationssökande via internet som utgångspunkt 

inför möten med nya organisationer och föreningar.  

Nyckelperson 4: Sen är det ju det här med, genom att vi möter så mycket olika människor och mycket 

olika typer av verksamhet så vill man ju ta reda på och lära sig om just de grupperna, vad dem håller 

på med, så man söker ofta, kanske ringer nån eller vill ha hjälp med, fråga om dem för att starta en 

studiecirkel och förening eller grupp som man aldrig hört talas om, då vill man ju ta reda på vad det är 

för gäng.  

Hen uppsöker således information om okända grupper eller organisationer för att kunna tillgodogöra 

sig mer kunskap inom ett visst område, för sin egen och studieförbundets skull. 

6.5.2.2 Söka via intranät 

Ett annat sätt för nyckelpersonerna att söka information i förhållande till deras arbete är via det interna 

nätet. Det insamlade datamaterialet visar att detta är en vanlig metod i nyckelpersonernas sökande på 

svar.  

Nyckelperson 1: Ja vi har lite olika verktyg, IT-verktyg, olika program så [...] det finns resurser att 

titta på, vi har mycket material också 

I datamaterialet kan vi se att många av de medverkande nyckelpersonerna använder sig av 

organisationens intranät gällande information om nyheter samt nya direktiv.  
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Nyckelperson 2: det kommer ju nya direktiv då och då så då måste man ju sätta sig in i, i dem reglerna 

som kommer… det får man läsa sig till. 

Nyckelperson 2 hänvisar vidare till förbundets hemsida där nyheter och andra typer av inlägg läggs 

upp och säger: ”Då får man gå in där och läsa då och då”. Även nyckelperson 3 uttrycker att: ”När 

man loggar in på morgonen så läser man ju nyheterna där (på intranätet) som är inskrivna”. 

Intervjuperson 5 menar att när hen söker ny information eller kunskap relaterat till hens arbete så är 

det mycket inom studieförbundets intranät.  

Nyckelperson 5: ja jag tänker att det är mycket i vårt intranät [...] den interna sidan som man säger. 

Där får man ut mycket information, där söker jag mycket själv, för att hitta om det är någonting jag 

tror har förändrats eller… 

6.5.3 Att lära sig genom styrning och prioritering av sitt eget arbete 

I studien påvisas att flexibilitet samt prioritering är ett genomgående tema i nyckelpersonernas 

arbetsroll. Nyckelpersonerna styr oftast själva hur deras arbetsdag ser ut. Deras arbetsdagar samt vad 

de lär sig är beroende på hur de prioriterar olika arbetsuppgifter och vad andra medarbetare behöver 

hjälp med. Nyckelperson 4 menar att man ibland måste ta reda på saker själv, vara kreativ och 

lösningsorienterad i det dagliga arbetet. Flertalet av de deltagande menar att deras arbetsuppgifter och 

aktiviteter beror på andra inom organisationen. Nyckelperson 1 menar att hen har ansvar för 

exempelvis bokning av biljetter och ackommodation om en medarbetare ska ut och resa, skriva avtal 

för nyanställda eller exempelvis om någon är intresserad av deras lokaler så sköter hen bokningen av 

detta. Alla dessa uppgifter kräver en viss prioritering gjord av nyckelpersonen.    

Nyckelperson 2: [...] jag sitter ju ensam här, så jag har ingen, ingen som, ja, säger åt mig vad jag ska 

göra utan det får ju, det måste jag ju själv avgöra vad som är viktigast för tillfället.  

Likt detta påvisade även många andra respondenterna att de måste ta egna beslut och prioritera vilka 

arbetsuppgifter som ska hanteras först. Det finns ett ansvarstagande i deras arbete som påverkar deras 

lärande.  

Nyckelperson 5: ja vissa grejer är mer bråttom än andra och då får man självklart ta dem först och så 

är det ju, men annars styr jag mest själv.  

Nyckelperson 4: [...] ska rapportera in, skicka in ansökningar till kommuner och dem har sina 

startdatum och sådär. Så på det sättet är det ju ganska mycket rutiner men annars, jag lägger upp 

väldigt mycket själv, det gör jag. Det gör man, väldigt flexibelt.  

6.6 Villkor för lärande – ur nyckelpersonernas 

perspektiv 

Följande del av resultatet syftar till studiens andra frågeställning som behandlar de anställdas villkor 

för lärande och hur dessa skapas. I denna del har vi valt att skilja mellan nyckelpersonernas upplevda 

villkor samt villkoren som avdelningscheferna redogör för under sina intervjuer. Nedan redogörs för 

nyckelpersonernas perspektiv utifrån det insamlade intervjumaterialet.  

6.6.1 Formell och informell interaktion 

I denna del redovisas de identifierade villkoren för nyckelpersonernas lärande från det insamlade 

materialet utifrån aspekter som medarbetarsamtal, personaldagar, arbetsplatsmöten samt samarbete 

mellan kontor.  
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6.6.1.1 Medarbetarsamtal 

Intervjumaterialet påvisar genomgående att samtliga medarbetare inom studieförbundet har tillgång till 

löne- samt medarbetarsamtal med deras respektive chef en gång om året. Under dessa möten 

diskuteras bland annat medarbetarnas mål och eventuella utvecklingskurser. 

Nyckelperson 1: [...] och vi går igenom, det som är liksom… precis som jag pratar med dig nu, mina 

mål och de måste stämma överens med (studieförbundets) mål, så det är liksom, så klart… och de 

kortsiktiga och långsiktiga [...] 

Nyckelperson 5: Vi har medarbetarsamtal en gång per år och sen lönesamtal en gång per år.  

Nyckelperson 3 menar att man på dessa möten diskuterar hur man ska göra i framtiden samt vilka 

kurser man skulle behöva eller vilja gå. Dessa samtal är viktiga för att nyckelpersonerna ska kunna få 

feedback samt göra upp planer för sitt lärande.  

6.6.1.2 Personaldagar 

Det insamlade datamaterialet visar att det finns vissa organisatoriska förutsättningar för att kunna 

skapa en bra gemenskap på de olika arbetsplatserna för majoriteten av nyckelpersonerna. Det finns 

utrymme på arbetsplatserna att prata med kollegor och ge feedback och sammanhållningen på 

avdelningarna är bra. En intervjuperson berättar att de på hens kontor jobbar bra tillsammans. 

Nyckelpersonerna menar att det från organisationens sida anordnas vissa personaldagar för samtliga 

anställda inom studieförbundet. Detta sker exempelvis vid nya uppdateringar inom organisationen. 

Personaldagarna blir även ett tillfälle för nyckelpersoner att interagera med andra nyckelpersoner eller 

medarbetare som blir viktiga komponenter i deras fortsatta lärande samt utveckling. Eftersom vissa av 

kontoren inte har så mycket kontakt med andra kontor så blir personaldagarna viktiga.  

Nyckelperson 5: jag, jag måste säga att vi har inte alltid supermycket kontakt med dem andra 

kontoren, mer än när vi har personaldagar och så [...] 

Nyckelperson 1 påpekar även att de har personaldagar som ligger på organisationsnivå där de får träffa 

och lära känna medarbetare från alla kontor runtom i Sverige. Hen menar att detta bidrar till ett gott 

arbetsklimat. Nyckelperson 3 påpekar även att dessa personaldagar ibland har avsatt tid för 

information om nya uppdateringar eller ny information.  

6.6.1.3 Arbetsplatsmöten 

Merparten av nyckelpersonerna uppger att de har personalmöten eller arbetsplatsmöten cirka en gång i 

månaden. Nyckelperson 4 menar att mötena ger en viss struktur och ordning gällande interaktionen på 

arbetsplatsen. Nyckelperson 3 berättar att reflektion över arbetet och dess uppgifter oftast sker 

kollektivt under arbetsplatsmötena de har en gång i månaden.  

Nyckelperson 3: och om man stött på problem eller nån tycker det är jättebra eller, ja, det är då man 

ofta ventilerar, då sitter man ju tillsammans med dem sakerna…. 

Även nyckelperson 4 menar att man tillsammans med de andra reflekterar samt utvärderar arbetssätt 

vilket kan tillgodogöras på arbetsplatsmöten.   

Nyckelperson 4: ja det genom att vi pratar med varann helt enkelt, hela tiden, pratar och pratar för då 

kommer ju, kommer ju det här, hur funkar det och vad kan vi göra bättre… 

Nyckelperson 1 menar att det finns ganska många kontor på hens avdelning som ligger inom ett 

kortare avstånd. Så varje månad träffas de olika kontoren för ett avdelningsmöte.  
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Nyckelperson 1: Så då har vi möjlighet att träffas alla vi som jobbar inom avdelningen, vi har trevligt, 

vi går igenom våra arbetsuppgifter, vad händer inom verksamheten i framtiden, tar gemensamma 

beslut [...] 

6.6.1.4 Samarbete mellan kontor 

Gällande kontakt med andra kontor i närheten så skiljer sig resultatet åt till viss del. Några 

nyckelpersoner menar att man endast träffade övriga kollegor vid julbord eller personaldagar etcetera, 

medan andra kontor aktivt anordnar dagar där man möts upp med medarbetare som endast sitter några 

få på sina kontor. Nyckelperson 5 berättar att interaktion sker allra främst med de som sitter på samma 

kontor och att de inte har mycket kontakt med de andra kontoren inom avdelningen förutom under 

personaldagarna. Men merparten påvisar att de exempelvis ringer huvudkontoret eller organisationens 

redovisningscentral för att få hjälp med problem som inte kan lösas inom de lokala kontoren. 

Nyckelperson 2 menar att man alltid kan ringa till huvudkontoret om det är något man är osäker på: 

“Då ringer jag till (huvudkontoret), till någon ansvarig där”.  

Nyckelperson 4 pratar om redovisningscentralen där bland ekonomer sitter: “och där finns mycket 

kunskap och kompetens, om jag, om det finns något problem jag inte kan lösa, i precis det jag gör så 

kan jag ringa dit”. Hen menar även att de en gång i veckan har andra medarbetare över på fika på deras 

kontor. Dessa medarbetare sitter några mil bort och är ensamma på sin arbetsplats. Hen påpekar att det 

är viktigt att dessa personer får känna att de är en del av en arbetsgrupp.  

Nyckelperson 4: vi har gjort så att två av medarbetarna som sitter på kontor, ah, några mil bort, 

kommer hit en dag i veckan, till oss i (stad) då, dels för att det är lättare då och ta problem eller bara 

känna att man liksom är kollegor, bara att sitta och fika, för dem är ju ensamma på sina kontor.    

6.6.2 Resurser 

I denna del redovisas de villkor som behandlar intranät, digitala verktyg, kompetensutveckling samt 

materiella resurser. Studien påvisar att interna resurser tillhandahållet av organisationen, som 

exempelvis intranät är en viktig del i nyckelpersonerna självstyrda lärande.  

6.6.2.1 Intranät 

I det insamlade materialet framkommer det att organisationen tillhandahåller interna resurser såsom 

intranät samt digitala verktyg. På intranätet kan nyckelpersonerna själva söka efter information och det 

fungerar som en bra kunskapsbas för de uppgifter som de utför. På organisationens hemsida läggs 

även nyheter och ny information upp för de anställdas vetenskap. Nyckelperson 2 menar även att 

organisationen skickar ut mejl till de anställda med ny information om de interna systemen 

exempelvis.  

Nyckelperson 3 använder sig ofta av förbundets intranät: “och den slår man ju upp och ja, när man 

loggar in på morgonen så läser man ju nyheterna där som är inskrivna”.  

Nyckelperson 5: Det är mycket i vårt intranät [...] där får man ut mycket information, där söker jag 

mycket själv, för att hitta om det är någonting jag tror förändrats eller, jo men speciellt kan man ju 

googla också… 

Nyckelperson 1: [...] vi har en sida, en eh (intranät) där man... Det finns också en massa uppgifter eller 

fakta som man kan lära sig. Det är otroligt bra bas eller att bygga på.... 

Nyckelperson 1 berättar även att: “Jag är inte så teknisk eller var inte i början men nu vågar jag testa 

mig fram”. Dessa resultat påvisar att de interna resurserna används som ett hjälpmedel där 

nyckelpersonerna, utan påtryck från organisationen, kan få mer kunskaper eller färdigheter i deras 
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dagliga arbete. Vidare uttrycker nyckelperson 1 att hen i början inte var så teknisk men att hen nu 

börjar våga testa sig fram vilket tyder på ett lärande.  

6.6.2.2 Vidareutveckling 

Organisationen tillhandahåller även resurser i form av vidareutveckling och kompetensutveckling 

minst en gång om året enligt alla nyckelpersoner. Nyckelperson 2 säger att på utvecklingssamtalen så 

diskuteras hur man ska göra i framtiden samt vilka kurser man skulle behöva eller vilja gå på. De 

anställda får även utbildning i nya system. En av nyckelpersonerna menar att när hen först kom till 

organisationen så lärde hen sig det nya systemet via en utbildning:  

Nyckelperson 2: Det var ju det här systemet då, (systemnamn) som jag fick gå... eh, fara till (stad) och 

gå några kurser. Det var viktigast.  

Nyckelperson 5: det här programmet vi har nu, det har funnits sen 2000 med det ändras också hela 

tiden så, då, då fick jag gå en kurs på förbundet och lära mig.  

Vid nya implementeringar av system så skickas de anställda på utbildning för att kunna operera i de 

nya systemen.  

Nyckelperson 5: [...] det ändrar ganska mycket sig ju hela tiden, då brukar förbundet ibland ha nya 

utbildningar eller användarträffar kallar dem det för, som man får lära sig nyheter som har kommit in i 

programmet.  

Merparten av nyckelpersonerna menar även att det finns utrymme och en kultur där det är accepterat 

att fråga om vidareutbildning utöver det som organisationen erbjuder.  

Nyckelperson 1: Man letar också själv, och det finns tips på vad det är som jag saknar eller vad det 

som jag kunde vara bättre på, jag har varit på olika utbildningar, Excel till exempel, Excel kunde jag 

inte innan.  

6.6.2.3 Materiella resurser 

Det insamlade materialet påvisar att merparten av nyckelpersonerna upplever att studieförbundet 

tillgodoser de anställda med vad de behöver rent materiellt. Det kan till exempel gälla kontorsstolar, 

datorer eller telefoner. Två nyckelpersoner nämner att inköp behövs se över i budgeten, men att annars 

tillgodoser organisationen de anställda med det mesta dem behöver. Det finns även en huvudansvarig 

vid IT som säger till när exempelvis datorer eller telefoner bör bytas ut.  

Nyckelperson 3: [...] behöver man en ny skrivare, en ny skärm… vad som nu kan vara så brukar det 

aldrig vara några problem.  

Nyckelperson 2 uttrycker sig att: “jag får det jag behöver” och att företaget tillgodoser hen med det 

som behövs. Även nyckelperson 4 menar att: “ja det materiella är ju, det är ju inte heller några 

problem” och fortsätter att om det behövs något så är det bara att prata med hens chef.  

6.6.3 Arbetsuppgifternas utformning 

I denna del påvisas villkor för lärande i linje med arbetsuppgifternas utformning samt dess flexibilitet 

men även de regler och rutiner som styr nyckelpersonernas hantering av dessa. 

Det insamlade materialet påvisar instämmande att nyckelpersonerna har varierande arbetsuppgifter 

och att utförandet varje dag ser olika ut. De medverkande styrs i grunden av statens fyra syften, vilket 

genomsyrar hela organisationen och dess delar. Merparten av nyckelpersonerna menar även att de 

styrs av andras arbeten samt vissa deadlines som finns, beroende på tiden på året. Det kan exempelvis 

vara deadlines för årsbokslut eller ansökningar till kommuner. Resultatet visar genomgående att deras 
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arbete annars är väldigt flexibelt och att de har en stor frihet när det kommer till arbetssätt samt 

upplägg av uppgifter.  

Nyckelperson 1: Det, det är ändå, det blir ändå rutiner. Man skapar sina egna rutiner eftersom, 

arbetsplats och arbetsuppgifter är en mix av olika uppgifter. Då krävs det att man faktiskt är dynamisk 

och strukturerad och man skapar sina rutiner så man liksom blir effektiv.  

Även nyckelperson 3 menar att det finns mycket frihet inom deras arbete men att det kommer med ett 

stort ansvar. Merparten av nyckelpersonerna menar att de tidsmässigt har det väldigt flexibelt och fritt; 

de kan välja att komma in senare på morgonen eller stanna längre på kvällen exempelvis.  

Nyckelperson 5: det är ju rutiner och så, det finns ju en massa regler om cirklar och hur de får se ut, 

eller sånt, men det är ganska fritt jobb också, för att jag kan jobba vilka tider jag vill och så [...] 

När det gäller arbetsuppgifter inom registrering så påpekar alla nyckelpersoner att det är av stor vikt 

att det blir rätt och att det finns mycket regler och rutiner kring dessa arbetsuppgifter. Nyckelperson 5 

uttrycker sig att “men det är ganska styrt av regler annars, just när man jobbar med registrering och 

så”.  

De flesta av nyckelpersonerna har som tidigare nämnts en särskild uppsättning av arbetsuppgifter i 

relation till varandra. De medverkande i studien utför inte samma uppgifter även fast de i de flesta 

fallen innehar samma jobbtitel. Nyckelperson 1 innehar utöver registreringsuppgifter även ansvar över 

månadsrapporter och andra blanketter som hens medarbetare måste fylla i vid exempelvis sjukdom 

eller resa. Nyckelperson 3 uttrycker att hen har som en slags receptionstjänst utöver de administrativa 

arbetsuppgifterna. Nyckelperson 2 menar att hen utför arbetsuppgifter som är relaterade till 

kontorsjobb i allmänhet. Datamaterialet pekar på att dessa nyckelpersoner har en spridd mängd 

arbetsuppgifter samt olika ansvarsområden beroende på arbetsplatsen. Nyckelpersonerna styrs av sina 

ansvarsområden samt de regler och rutiner som finns, men har ändå en slags flexibilitet inom 

nyckelpositionen.  

6.7 Villkor för lärande – ur avdelningschefernas 

perspektiv 

I följande del av resultatet redovisas de identifierade organisatoriska villkoren för lärande från det 

insamlade intervjumaterialet med avdelningscheferna. 

6.7.1 Utvecklingsmöjligheter 

Det framkommer i samtliga intervjuer med cheferna att nyckelpersonerna har möjlighet till utbildning 

på olika sätt och för olika syften. 

6.7.1.1 Utbildning 

Nyckelpersonerna erbjuds utbildning när uppdateringar av de olika datasystemen dem arbetar i 

implementeras och de behöver lära sig hur det fungerar. Nyckelpersonerna får utöver detta välja om de 

vill medverka i särskilda utbildningar som är relaterade till dess arbete. 

Chef 3: [...] det är också utbildning i, kompetensutveckling i till exempel programvaror som vi 

använder och rutiner som ska införas via digitala plattformar kanske nya system som vi använder 

gemensamt inom organisationen då kanske. 

Chef 4: Men då får hen det va (utbildning), vill hen det och känner att hen vill utvecklas i nånting som 

hen, och som är relevant för jobbet naturligtvis, då får hen gå det, jag skulle aldrig säga nej till det, det 

vet hen.  
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Chef 3 nämner att förutom grundutbildningen som krävs för nyckelpersonernas arbete så erbjuds även 

vidareutbildning vid behov. Exempelvis har ny lagstiftning kommit gällande hantering av 

personuppgifter, vilket är en del av nyckelpersonens arbetsuppgifter. Förbundet anordnar då 

utbildningar för att anställda ska lära sig de nya lagarna. Information om utbildningar läggs upp på 

studieförbundets intranät så att de anställda har möjlighet att söka till dem. Chefen berättar vidare att 

“det är ju utbildningar hela tiden då om året eftersom det händer ganska mycket här, framförallt 

programvaru-sidan”. Med det sagt menar chefen att personalen på avdelningen upplever att det har 

varit för mycket utbildningar den senaste tiden och att det tröttar ut medarbetarna till viss del. 

Anledningen till detta menar hen är de förändringar som pågår i organisationen och som kräver en del 

utbildningssatsningar. Chef 1 berättar likaså under sin intervju att nyckelpersonen på avdelningen “får 

ju hela tiden kompetensutbildning som erbjuds från förbundet” och menar att det är viktigt att 

personalen rent allmänt känner att de har den kompetens som behövs för arbetet. Chefen berättar även 

att de så kallade verksamhetsutvecklarna inom avdelningen får gå på utbildningar som möjligtvis 

berör hela verksamheten men att nyckelpersonen inte medverkar i sådana gemensamma utbildningar. 

Den utbildning som nyckelpersonen får gå är oftast individuell för just nyckelpersonens arbete, 

exempelvis om hen behöver lära sig ett nytt system som ska ingå i arbetsuppgifterna.  

Något som utmärker sig i materialet från intervjun med chef 2 är att all personal på dennes avdelning 

har en egen kassa med pengar. Pengarna i kassan får varje anställd använda för att gå på valfria 

utbildningar som de möjligtvis har behov av för sitt arbete. Chef 2 uttrycker att: “då diskuterar man ju 

det med sin närmaste chef och säger att ‘nu skulle jag vilja gå på den här och den här kursen och då 

skulle jag vilja ta (pengar ur kassan) för detta’ och då finns dem möjligheterna”. Vidare menar hen att 

trots att förbundet anordnar gemensamma utbildningar så sätts inte alltid nyckelpersonernas 

kompetensbehov i fokus och berättar: “så det är väl nånting jag kan tycka att de skulle behöva ha vissa 

riktade insatser ibland, lite mer än vad vi har idag”. Något annat som stod ut under intervjun med chef 

2 är att nyckelpersonen på hens avdelning får vara med i olika utvecklingsprojekt för nya datasystem: 

“så det är ju en ganska viktig del för hens fortbildning kan man väl säga, att hen får vara med och 

driva vissa utvecklingsdelar”.  

Chef 4 berättar i sin intervju att förbundet årligen anordnar utbildningstillfällen för alla anställda inom 

organisationen. Under dessa dagar får samtliga anställda möjlighet att gå på föreläsningar och 

utbildningar. Under dessa dagar ligger även ett fokus bland annat på organisationens mål och visioner 

berättar chef 4. Det framgår under intervjun med chef 4 att hen skapat möjligheter för nyckelpersonen 

på sin avdelning som tidigare nyckelpersoner inte haft tillgång till innan chefen tillsattes. Numera får 

nyckelpersonen följa med på utbildningar och föreläsningar som alla andra på avdelningen deltar i. 

Chef 4: Till exempel så var (nyckelpersonen) aldrig med på personalmöten när jag började, hen var 

liksom helt åsidosatt, tyckte jag, i den lokala verksamheten [...] så att (nyckelpersonen) satt väldigt 

mycket bara på kontoret och rabbla in verksamhet och var inte på samma sätt delaktig [...] 

Utöver detta så framkommer det även i intervjun med en av cheferna att det årligen anordnas en 

teamutbildning på avdelningsnivå. Syftet med teamutbildningen är enligt chefen att dels få ihop teamet 

och dels för kunskapsinhämtning. Chefen berättar även att hen velat åka iväg på en resa med 

avdelningen och göra teamutbildningen utomlands men att medarbetarna inte har velat: “men de är ett 

annat sorts folk och tycker att ‘vi klarar det ju så fint, man behöver inte åka (utomlands)’, haha”. 

Vidare menar chefen att hen nu har övertalat medarbetarna att åka på resa eftersom att organisationen 

håller på att förändras och chefen vill åka iväg på en resa för att de bland annat ska uppleva saker 

tillsammans och stärka teamet inför de organisatoriska förändringarna. 
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6.7.1.2 Personalmöten  

Genomgående i materialet berättar cheferna om personalmöten, även kallade arbetsplatsmöten (APT) 

på avdelningarna som hålls en gång i månaden. Dessa möten används på olika sätt inom respektive 

avdelning. I frågan om vilka möjligheter nyckelpersonen har att diskutera och reflektera kring sitt 

arbete svarade chef 3 att: “dels så är det ju på de här arbetsplatsträffarna… då har hen ju möjlighet att 

lämna sina synpunkter också, vilket är ju viktigt att man får hens aspekt”.  

Under intervjun med chef 1 framkommer det att personalmöten är ett tillfälle att diskutera en mängd 

olika ämnen. 

Chef 1: Då tar man ju upp, det kan vara rapporter från saker som har hänt, alltså det kan va att nån 

varit på nåt intressant möte som man vill, eller behöver delge andra, eh, vi brukar också ha 

information om då hur vi ligger till: måluppfyllelse, ekonomi… eh, vi tar upp arbetsmiljöfrågor och 

givetvis planerar framåt om, både långsiktigt och kanske närmaste tiden också så där så att, det är 

ganska mycket olika saker som vi tar upp. 

Vidare menar chef 1 att personalmöten också är ett tillfälle då fel eller misstag kan diskuteras om det 

finns ett allmänt intresse att dela med sig av sådana situationer. Chefen säger: “vi går igenom det så att 

det inte skulle bli fler som gör samma fel, om det är nånting som alla ska kunna”. Sådana problem tas 

upp som en allmän fråga på personalmöten enligt chefen.  

Chef 2 berättar att inom hens avdelning så diskuteras organisationens mål och visioner och således hur 

man arbetar för att nå dem: 

Chef 2:  [...] där vi diskuterade just alltså hur blir vi relevanta, hur är vi relevanta för individen? Och 

så vidare, för rätt personer… vilka är våra uppdragsgivare? [...] 

En punkt som diskuterades på det senaste personalmötet var att de övriga medarbetarna på 

avdelningen måste bli bättre på att hålla sina deadlines för att nyckelpersonerna ska kunna utföra sitt 

arbete berättar chef 2. Även chef 3 berättar att mål och visioner för arbetsplatsen förmedlas till 

medarbetarna under personalmöten men att även annat diskuteras: “där vi går igenom resultat som 

har… som vi har gjort, vilka mål vi har och hur vi vill jobba fram nya regler och rutiner”. Chef 4 

nämner likaså att personalmöten är ett utav de sätt som organisationens mål förmedlas till 

medarbetarna. Något som däremot står ut i intervjumaterialet med chef 4 var att nyckelpersonen har en 

stående punkt på dagordningen under personalmötena:  

Chef 4: Jag öppnar själva personalmötet och sen så börjar hen med sina kvalitetsfrågor och det som 

hen tycker är viktigt att berätta om, om hen varit på nånting (utbildning, möte eller dylikt) som gäller 

oss alla så berättar hen det också då, och det gjorde vi inte från början och då kom hen sist och då 

hann hen aldrig lyfta dem frågorna och då har vi helt kastat om helt enkelt så hen får vara helt först. 

Chef 4 berättar vidare att: “vi kan ju prata om verksamheten tills vi går och lägger oss liksom” och 

menar att det är därför som nyckelpersonen tidigare inte hann med sina punkter som är minst lika 

viktiga som verksamhetsfrågorna.  

6.7.2 Sociala villkor 

Det insamlade materialet från avdelningschefernas intervjuer påvisar att interaktion är en stor del av 

vardagen inom samtliga avdelningar. Interaktionen som beskrivs under intervjuerna är både av 

informell och formell karaktär.  
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6.7.2.1 Informell interaktion 

I intervjuerna med cheferna framgår det att interaktion är en viktig del av det vardagliga arbetet och att 

det sker på olika sätt inom avdelningarna. Chef 2 berättar om vilka möjligheter nyckelpersonen har att 

interagera med andra medarbetare: 

Chef 2: Stora, skulle jag säga, det görs dagligen, så, flera kontakter, de sitter på samma kontor till 

exempel hos oss [...] så att där har de ju kollegor. 

Fortsättningsvis menar chef 2 även att det finns möjlighet att interagera med kollegor som inte sitter på 

samma arbetsplats. Chefen berättar att detta möjliggörs antingen via telefon eller via 

videokonferensanläggning som finns på samtliga kontor inom avdelningen. Det finns även olika 

kommunikationskanaler genom vilka medarbetarna kan kommunicera och där annan information som 

exempelvis organisationens mål och visioner delas. Vid vissa tillfällen sker dessutom kommunikation 

med huvudkontoret, främst om det uppstår problem som kräver support från de som arbetar där för att 

kunna lösas.  

Chef 4 uttrycker i sin intervju hur viktig kommunikationen är på hens avdelning: “ja men herregud vi 

babblar ju hela tiden, om allt, allt, högt och lågt, vi är väldigt kommunikativa hos oss”. Chefen menar 

att hen är en sådan person som tycker om att kommunicera och att det är viktigt att kommunicera för 

att kunna prata ihop sig, lösa problem och hitta ett bra sätt att jobba tillsammans. Chefen berättar att 

även fast alla är olika så tycker de om att kommunicera och vara väldigt öppna med varandra vilket 

blir viktigt när problem behöver lösas. Chefen menar vidare att den öppna kommunikationen på 

avdelningen har skapat en kultur där man “springer till varandra om hjälp” vid uppstådda problem. 

Även när någon exempelvis har gjort ett misstag eller hanterat en situation fel så berättar chefen att 

tack vare denna kultur så är man inte rädd för att uttrycka sig och man är trygga med varandra och kan 

då även säga ifrån när något sådant händer. Chefen berättar dessutom något utmärkande under sin 

intervju: “och jag har alltid min telefon på, jag svarar jämt i min telefon, det är inget besvär”. Chef 4 

menar att genom att alltid svara i telefonen så undviker hen en del problem som går att lösa på tio 

minuter istället för att det ska växa och bli större än vad det är. Med det sagt klargör chefen att 

kommunikation är den största styrkan inom avdelningen.  

Chef 1: Vår avdelning är ju hela (del av landet) så att utanför där har vi ju kanske inte nåt behov 

egentligen förutom att vi har vår ekonomiavdelning i (stad), så att den är ju också en del av 

verksamheten så att säga [...] så att, där har vi ju lite kontakt också [...]  

I citatet ovan beskriver chef 1 interaktionsnivån på avdelningen. Fortsättningsvis betonar chefen att det 

inte finns något behov av att “gå utanför” avdelningen. Chefen menar även att nyckelpersonen på 

avdelningen interagerar med sina kollegor och chef om hen behöver någon form av hjälp och då löser 

de problemen tillsammans.  

Chef 3 berättar att nyckelpersonen inom hens avdelning har sådana arbetsuppgifter som kräver daglig 

kontakt med många människor.  

Chef 3: Ja det gör ju hen hela tiden (har kontakt med andra) och det måste hen ju göra också eftersom 

hen är ju liksom lite spindeln i nätet sådär. 

Vidare menar chef 3 att nyckelpersonen oftast har kontakt med andra kollegor via mejl och ibland över 

telefon. När hjälp av något slag behövs så finns det alltid möjlighet för nyckelpersonen att dels prata 

med sin chef och dels att ringa till huvudkontoret. Det finns även en datakille på avdelningen som kan 

lösa problem med programvaror. Chefen menar dessutom att det är viktigt att kommunicera när något 

går fel: “då sitter man ju och pratar om det blivit nåt fel och reder ut så att man kan rätta till det på 

bästa sätt”. Chefen berättar att det inte finns några rutiner för hur man ska hantera fel och misstag utan 
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att då får man komma på lösningar tillsammans. Ytterligare något som chef 3 nämner, just vad gäller 

nyckelpersonens möjlighet till kommunikation, är det faktum att de arbetsuppgifter nyckelpersonen 

utför är hen väldigt ensam om och att det försvårar hens möjlighet att diskutera sitt arbete med 

kollegor. Chefen menar däremot att nyckelpersonen har möjlighet att diskutera sitt arbete med andra 

nyckelpersonerna inom studieförbundet som varit på samma utbildning. Kontaktuppgifter till 

nyckelpersonerna inom studieförbundet finns tillgängliga och därför menar chefen att: “då fick de ju 

kan man säga ett nätverk också va, så de träffas ju på gemensamma utbildningar och så där och har 

möjlighet att ha kontakt med varandra”.  

6.7.2.2 Formella samtal 

Utvecklingssamtal är något som nämns under intervjuerna med tre av fyra chefer.   

Chef 4: Jag genomför utvecklingssamtal varje höst och så har jag lönesamtal varje vår, så det kommer 

ju alltid tillbaka. 

Fortsättningsvis berättar chef 4 att utvecklingssamtalen är ett sätt att analysera och skriva ner punkter 

som kanske redan diskuterats informellt då kommunikation är en så stor del av vardagen på 

avdelningen. Chefen menar att: “så kan man också skriva på ett papper att ‘det här ska vi förbättra’ 

och ‘det här ska vi bestämma eller följa upp nästa gång vi pratar’ och sådär”. Även under intervjun 

med chef 3 framkommer det att nyckelpersonen har regelbundna samtal med chefen där arbetet och 

planer inför framtiden diskuteras. 

Chef 1 beskrev likaså vad utvecklingssamtalen handlar om på hens avdelning: 

Chef 1: Ja alltså ett utvecklingssamtal handlar ju både om trivsel, måluppfyllelse och 

kompetensutveckling så att när man har utvecklingssamtal får man ju titta över ”vad har du för 

kompetensbehov?” sen så ser man ju då till att erbjuda den utbildningen om det är relevant 

En annan form av formell interaktion som chef 2 berättar om är ett möte som sker på respektive kontor 

inom avdelningen. Under det mötet diskuteras kvalitetsfrågor, problem lyfts fram och man löser dem 

tillsammans i grupper. Ett par timmar varannan vecka är avsatta för den här typen av möte där man 

arbetar med förbättringar på kontors- och avdelningsnivå. Chef 2 säger att man ska våga prova sig 

fram och göra misstag men framförallt att man ska kunna dela med sig av sina misstag så att andra 

också kan lära sig utav dem. Chefen menar således att dessa möten är ett tillfälle där detta kan göras.  

6.7.3 Arbetsuppgifternas lärandepotential 

I samtliga intervjuer med cheferna framkommer det att nyckelpersonernas arbetsuppgifter har på olika 

sätt en påverkan på deras lärande.  

Chef 2: Vi har nånting för alla våra anställda på vår avdelning [...] där vi årligen fördelar ut alla 

arbetsuppgifter till var och en, oavsett vilken typ av tjänst du har.  

Chef 2 berättar vidare att genom denna typ av rutin får medarbetarna en omfattning av sina 

arbetsuppgifter som ska genomföras under året såväl som målsättningar för dem och olika 

förhållningssätt. Den här grundplaneringen för varje medarbetare skickas ut i slutet av året inför 

följande år. Chefen uttrycker även under intervjun att nyckelpersonen på avdelningen har möjlighet att 

ofta lösa problem på egen hand. Chefen berättar att hen brukar ge kontaktuppgifter till nyckelpersonen 

till olika supporttjänster varpå nyckelpersonen själv kan ta initiativet till att ringa dessa supporttjänster 

och lösa eventuella problem. Detta innebär emellanåt att nyckelpersonen löser uppgifter åt hela 

avdelningen, enligt chefen. Vad gäller nyckelpersonens arbetsuppgifter i övrigt uttrycker chefen att 

nyckelpersonen har väldigt fasta rutiner som hen haft under många år: “(hen) har sina rutiner som hen 
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väldigt gärna följer och det fungerar också väldigt bra på avdelningen att hen jobbar på det viset”. I 

och med detta menar chefen att: “det blir inte så mycket att bolla med där”.  

Chef 4: [...] det är mycket min förtjänst att hen är med (mer inkluderad på möten och utbildningar) 

och att hen också har växt då med uppgiften och fått göra mer och mer saker [...] 

I citatet ovan påstår chef 4 att nyckelpersonen på hens avdelning har växt med uppgiften. Chefen 

menar att nyckelpersonen successivt fått mer ansvar på arbetsplatsen och på så sätt har hen även 

kunnat utvecklas. Chefen förklarar att i kontakt med samarbetsorganisationer har nyckelpersonen 

“tagit på sig ett ledarskap” och kan således “vara auktoritär i de här sammanhangen” när regler 

exempelvis inte följs. Dessutom menar chefen att nyckelpersonen är duktig på att lösa problem som 

uppstår i arbetet själv och att hen alltid försöker göra det i första hand. Enligt chefen är inte det den 

enda anledningen till varför nyckelpersonen får möjlighet att utvecklas: “jag tror att (hen) tycker att 

(hen) utvecklas mycket genom att (studieförbundet) utvecklas mycket”. Chefen konstaterar att i och 

med att verksamheten växer så sker även en “omväxling i arbetsuppgifter” för nyckelpersonen.  

Chef 3 berättar att det varit “solklart” vad som bör ingå i nyckelpersonens arbetsuppgifter. Däremot 

menar chefen att nyckelpersonen inte tog sig an samtliga arbetsuppgifter direkt när hen började på 

arbetsplatsen utan har stegvis tagit på sig mer och mer ansvar. “Vissa saker lär man upp” uttrycker 

chefen och menar vidare att om det är något som uppdateras inom ramen av arbetsuppgifterna så har 

nyckelpersonen möjlighet att förnya sin kompetens och lära sig mer genom utbildningar.  

Chef 1: Alltså lägger upp sitt arbete gör hen ju väldigt mycket själv, det gör ju i och för sig de flesta 

som jobbar inom (studieförbundet), så vi har ju så att säga målstyrd verksamhet [...] 

I ovanstående citat förklarar chef 1 nyckelpersonens flexibilitet i arbetet. Chefen förklarar vidare att 

nyckelpersonen inte är så involverad i verksamheten i sig utan har mera en “servicefunktion” och att 

hen i allmänhet är väldigt “självgående”. Chefen menar även att det är viktigt att nyckelpersonen får 

göra det hen ska och att hen inte tvingas göra andra saker som andra behöver hjälp med. Slutligen 

poängterar chefen ännu en gång att nyckelpersonen får lägga upp arbetet som hen själv vill.  

6.8 Resultatsammanfattning 

Härnäst följer en sammanfattning av studiens resultat utifrån frågeställningarna. Tre tillvägagångssätt 

och fem villkor för lärande har identifierats utifrån empirin. 

 

1. Hur beskriver nyckelpersonerna att det självstyrda lärandet går till i deras dagliga arbete? 

 

För studiens första frågeställning är nyckelpersonernas intervjuer väsentliga för att kunna urskilja de 

tillvägagångssätt som skapar självstyrt lärande i det dagliga arbetet. I intervjuerna med 

nyckelpersonerna framkom att de tillvägagångssätt som främst används är samspel med andra i det 

dagliga arbetet. Detta sker bland annat genom interaktion via digitala verktyg och fysisk interaktion 

genom att man pratar med kollegor på samma kontor. I intervjumaterialet framkom även 

informationssökande som ett annat tillvägagångssätt för självstyrt lärande. Detta sker genom sökande 

på internet och via intranät. Många av intervjupersonerna nämnde exempelvis Google som ett viktigt 

verktyg när de söker information i relation till deras arbete. Även intranäten inom studieförbundet 

upplevs som hjälpsamt eftersom de får tillgång till information och andra viktiga aspekter via 

intranäten. Det sista tillvägagångssättet som identifierades var att lära sig självstyrt genom styrning 
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och prioritering av sitt arbete. Nyckelpersonerna upplever att de ofta själva får lägga upp sitt arbete 

och prioritera vad som är viktigast. 

 

2. Vilka villkor för självstyrt lärande finns i nyckelpersonernas dagliga arbete inom 

studieförbundet? 

 

Studiens andra frågeställning handlar om nyckelpersonernas villkor för lärande. Resultatet för denna 

frågeställning presenterades utifrån tre perspektiv: nyckelpersonernas, chefernas och studieförbundet 

som kontext för lärande. Resultatet från intervjuerna visar en del skillnader mellan de villkor som 

uttrycktes av nyckelpersonerna och det som uttrycktes av cheferna. Tre villkor för lärande 

identifierades utifrån nyckelpersonernas intervjuer. Det första är formell och informell interaktion i 

form av medarbetarsamtal, personaldagar, arbetsplatsmöten och samarbete mellan kontor. Det andra 

villkoret är resurser i form av intranät, vidareutveckling och materiella resurser. Det sista villkoret för 

lärande är betydelsen av arbetsuppgifternas utformning. Utifrån chefernas intervjuer urskildes tre 

huvudsakliga villkor för nyckelpersonernas lärande. Det första villkoret är utvecklingsmöjligheter i 

form av utbildning och personalmöten. Det andra villkoret är sociala villkor vilka innefattas av 

interaktion, både genom informella och formella samtal. Det slutliga villkoret påvisades vara 

arbetsuppgifternas lärandepotential. Samarbete mellan kontor, intranät och materiella resurser 

nämndes inte i lika stor utsträckning av cheferna.  

Utifrån det presenterade resultatet går det att urskilja villkor som är kopplade till arbetsplatsen och 

villkor som finns på en övergripande organisatorisk nivå. Arbetsplatsvillkoren är dels sociala villkor i 

form av formell och informell interaktion men också digitala villkor i form av intranät och andra 

materiella resurser. Arbetsuppgifternas lärandepotential ses även som ett arbetsplatsvillkor. Den 

organisatoriska nivån innefattar villkor som vidareutbildning samt kulturella villkor gällande 

studieförbundet som kontext, vilka presenterats i den första delen av resultatet. Cheferna betonar mer 

förutsättningarna för utbildning och vidareutveckling inom studieförbundet medan nyckelpersonerna 

betonar vikten av arbetsuppgifterna och den dagliga interaktionen.  
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7. Analys och diskussion 

Syftet med studien var att en skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för 

nyckelpersoner. Självstyrt lärande definieras i studien som individens egna initiativ för att öka sina 

kunskaper, färdigheter, prestationer eller personlig utveckling genom att aktivt välja tillvägagångssätt 

under alla omständigheter i sitt dagliga arbete. 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras i vilken mån nyckelpersonerna lär självstyrt och vilka villkor 

som är av störst betydelse för deras lärande. Detta görs utifrån det framställda resultatet, de teoretiska 

utgångspunkterna samt tidigare forskning. I studien har tre tillvägagångssätt och fem grundläggande 

villkor för självstyrt lärande hos nyckelpersonerna sammanfattats och identifierats. De tre 

lärprocesserna sker genom informationssökande, prioritering och styrning av arbetsuppgifter men 

framförallt genom samspel med andra. De fem påvisade villkoren för självstyrt lärande kan i sin tur 

sedan delas upp i organisatoriska villkor samt arbetsplatsvillkor. På en organisatorisk nivå finns 

villkoren vidareutbildning samt studieförbundets kultur. På arbetsplatsnivån påvisades sociala och 

digitala villkor samt arbetsuppgifternas lärandepotential.  

Det första tillvägagångssättet för självstyrt lärande som hittades var genom att söka information via 

intranät och internet. Detta tillvägagångssätt kan ses som självstyrt i hög grad då nyckelpersonerna tar 

eget initiativ till att hitta information och det görs oberoende av andra människor. Detta sker främst 

när det uppstår problem i arbetet för nyckelpersonerna och när de upplever att dem behöver mer 

kunskap inom vissa frågor. Detta tillvägagångssätt är även starkt beroende av de digitala villkoren 

eftersom det är via digitala verktyg som nyckelpersonerna söker efter information som är nödvändig 

för deras arbete.  

Det andra tillvägagångssättet nyckelpersonerna i studien påvisat är självstyrt lärande genom 

prioritering och styrning av arbetet. Resultatet visar att även detta lärande till hög grad är självstyrt 

eftersom nyckelpersonerna individuellt tar beslut om arbetets utförande vilket påverkar hur lärandet 

kommer se ut. Prioritering samt styrning av arbetet tack vare arbetsuppgifternas flexibilitet kan 

relateras till Garrisons (1997) dimension om självhantering. Självhantering behandlar individens 

kontroll av sociala och externa aspekter gällande de uppgifter och aktiviteter som genomförs. Hela 

processen att bestämma över arbetsdagens utförande blir en slags självhantering över 

nyckelpersonernas kontext. Nyckelpersonerna genomför målinriktade handlingar i form av deras 

arbetsuppgifter vilket i sin tur skapar förutsättningar för självstyrt lärande. Som Garrison (1997) 

förklarar i sin modell så är det svårt för individer att skapa sina egna kontextuella förutsättningar, men 

i och med den frihet som finns i nyckelpersonernas arbete så påverkar de till en viss nivå sin egen 

kontext. Självhanteringen handlar om kontroll och den nyckelposition de medverkande innehar ger 

dem mycket individuell kontroll av arbetets utformning samt hur uppgifter ska lösas. 

Styrningen samt prioriteringen av arbetet och det medföljande ansvaret kan i viss mån även relateras 

till en annan av Garrisons (1997) dimensioner, nämligen den angående motivation. I denna studie har 

det dock upplevts problematiskt att konkret undersöka nyckelpersonernas inre motivation. Garrison 

(1997) menar att den interna motivationen är viktig för att skapa meningsfullt lärande. Utifrån 

resultatet påvisar studien att de medverkandes arbetsuppgifter i sig inte nödvändigtvis är komplexa 

men att nyckelpersonerna har ett stort ansvar eftersom de är dem enda som hanterar dessa 

arbetsuppgifter på respektive avdelningar. Ellström (2004) menar att arbetsuppgiftens kompetenskrav 

samt grad av komplexitet påverkar individens lärandepotential. Eftersom verksamheten växer så antas 
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nyckelpersonernas arbetsuppgifter också växa. För nyckelpersonerna som hanterar registrering av 

studiecirklar går det att tänka sig att mängden av studiecirklar ökar och följande även registreringen. 

För nyckelpersonerna med andra typer av arbetsuppgifter blir det troligtvis mer saker att hålla reda på, 

vilket även en av cheferna påpekar. Ansvaret i sig skulle kunna ses som motivation till lärande 

eftersom arbetsuppgifterna kräver en viss tidsplanering och att de utförs på ett bra sätt.  

Studiens resultat visade att det tredje tillvägagångssättet är självstyrt lärande genom samspel med 

andra vilket också var det mest använda tillvägagångssättet. Samspelet uppstår främst genom att prata, 

fråga och diskutera relevanta delar av arbetet. Detta sker på individens egna initiativ men lärprocessen 

i sig uppstår tillsammans med andra människor och därför bildas ett gemensamt lärande. 

Tillvägagångssättet innefattar då en inre såväl som en yttre process vilken blir beroende av den sociala 

omgivningen. Nyckelpersonerna lyckas tack vare samspel med andra skapa förutsättningar för att 

kunna fortsätta lära. De skapar en kontext där de, även fast de sitter på en nyckelposition, inte isolerar 

sig från andra. Denna studie påvisar att detta inte nödvändigtvis innebär att de måste sitta på samma 

fysiska plats som andra människor, utan att de med hjälp av digitala verktyg kan skapa en kontext där 

förutsättningar för lärande uppstår. Arbetsplatsvillkor såsom sociala samt digitala blir därför av stor 

vikt för denna lärprocess. Detta tredje tillvägagångssätt kan relateras till dimensionen självhantering i 

Garrisons (1997) modell för självstyrt lärande. Individer påverkar sin sociala kontext och skapar 

förutsättningar för att kunna forma ett nytt lärande i led med sina handlingar. På så sätt kan man säga 

att nyckelpersonerna med hjälp av självhantering uppnår en viss nivå av självstyrt lärande.  

Det första villkoret för självstyrt lärande på arbetsplatsnivå som påvisats i studien är sociala villkor. 

De medverkande nyckelpersonerna interagerar i hög grad med andra både fysiskt på arbetsplatserna 

men även via digitala verktyg i form av telefonsamtal och mejl. De sociala villkoren finns på både en 

formell nivå, i form av exempelvis medarbetarsamtal, och på en informell nivå. De sociala villkoren 

behandlar interaktionen med såväl kollegor som chef. Nyckelpersonerna är de enda som arbetar med 

deras specifika arbetsuppgifter inom respektive avdelningar men arbetsuppgifterna i sig är inte unika 

inom organisationen. Detta innebär att de har ett behov av socialt samspel för att utföra deras 

arbetsuppgifter. 

Arbetsplatsmöten är precis som medarbetarsamtal formella möten på en arbetsplatsnivå som hålls 

cirka en gång i månaden. Det som utmärkte sig i datamaterialet var att en chef möjliggjorde för 

nyckelpersonen på hens avdelning att ha en stående punkt på personalmöten. Samma chef påpekade 

även att nyckelpersonen på avdelningen fått ett utökat ansvar i sina arbetsuppgifter. Att skapa 

utrymme och ge dem tillfälle att höras samt ge chansen att få ett större ansvar är viktigt för lärande. 

Garrisons (1997) dimension självövervakning i form av reflektion samt kritiskt tänkande kan man säga 

uppstår inom studieförbundet vid arbetsplatsmöten. De sociala villkoren studien påvisat kan även till 

viss del relateras till Ellströms kulturella villkor som påpekar vikten av tolerans för olika uppfattningar 

och en uppmuntrande ton till kritisk reflektion. I studiens resultat påvisas att vissa nyckelpersoner kan 

reflektera och diskutera problem med arbetskamrater. Så på så vis kan man se att den inre dimensionen 

självövervakning på något sätt möjliggörs och gynnas av arbetsplatsvillkoren. För nyckelpersonen som 

sitter ensam på sin arbetsplats så uppfylls detta arbetsplatsvillkor inte till samma grad då hen inte har 

någon att direkt kommunicera eller kritiskt reflektera med. Resultatet påvisar följande att hen inte 

reflekterar till samma grad som de andra nyckelpersonerna gör. 

Studiens resultat visar att gemensam reflektion uppstår i samband med arbetsplatsmöten. Garrisons 

modell (1997) och dimensionen självövervakning syftar till dessa kognitiva tankeprocesser hos den 

lärande individen och hur dessa tankeprocesser kan få tidigare lärdomar att samspela med ny 

information vilket i sin tur kan skapa smidiga lärandeprocesser. Det handlar om ett inre ansvar för att 
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kunna tänka kritiskt och reflektera över sina tankar. Detta möjliggörs på studieförbundet mycket tack 

vare arbetsplatsmöten. En av cheferna nämnde ett annat slags möte som hålls inom hens avdelning där 

medarbetarna får chansen att diskutera diverse kvalitetsfrågor, lyfta fram problem som uppstått och 

lösa problemen tillsammans. På så sätt sker en mer gemensam diskussion och reflektion kring arbetet. 

Ellström (2004) tar upp kulturella villkor samt betydelsen av exempelvis uppmuntrande till kritisk 

reflektion och risktagande. Teorin behandlar däremot inte de sociala villkor som i denna studie har 

visat sig vara viktiga. Tidigare beskrevs problematiken kring de många definitioner och begrepp som 

på olika sätt försöker sammanfatta och belysa vad självstyrt lärande är. Den grundläggande 

forskningen om självstyrt lärande sätts i kontexten av en “elev och lärare” i mer formella 

undervisningssammanhang. Därför bygger även mycket av efterkommande forskning på en sådan typ 

av kontext. Den tillämpade teorin av Garrison (1997) behandlar likväl elevers individuella process för 

självstyrt lärande men har i denna studie tillämpas på individer inom ett organisatoriskt sammanhang. 

Sådana definitioner och teoretiska utgångspunkter kan vara problematiska att sätta i sociala 

arbetsrelaterade kontexter eftersom organisationer består av människor som dagligen interagerar med 

varandra på en mer informell nivå. Detta kan stärkas med resultaten från denna studie som visar att 

trots att nyckelpersonerna är ensamma om att utföra sitt arbete på sin arbetsplats inom respektive 

avdelningar så är de i hög grad beroende av andra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt skapa 

ett självstyrt lärande. 

De sociala villkoren har i denna studie påvisats att till viss mån gå hand i hand med det andra villkoret 

för självstyrt lärande på en arbetsplatsnivå vilket är de digitala. De digitala villkoren vilka innefattar 

intranät samt tillgång till internet och telefon. Dessa används för att kunna utföra arbetsuppgifter men 

också för att möjliggöra interaktion mellan kollegor. Detta för att bland annat få hjälp med problem 

eller oklarheter som uppstår i relation till arbetsuppgifterna. Informationssökande genom digitala 

verktyg var ett av de tillvägagångssätten nyckelpersonerna använde för att lära självstyrt i sitt dagliga 

arbete. På så sätt möjliggör de digitala verktygen nyckelpersonernas självstyrda lärande. Ellströms 

(2004) teori behandlar inte digitala villkor som en förutsättning för lärande. Detta kan möjligtvis bero 

på att teorin var framtagen av Ellström under en tid då digitala medel inte användes i lika stor 

utsträckning som det görs numera. Studien av Rana et al. (2016) tar jämförelsevis upp betydelsen av 

digitala verktyg på arbetsplatsen vilket gör studien mer aktuell. Även annan tidigare forskning har 

visat att användandet av teknologi på arbetsplatsen är av stor betydelse för det självstyrda lärandet och 

att digitaliseringen har möjliggjort en enklare spridning av kunskap bland anställda (Rana et al, 2016; 

Karasakas & Manisaligil, 2012). Detta kan relateras till vår studie då nyckelpersonerna dagligen 

använder digitala verktyg för att bland annat kunna utföra sina arbetsuppgifter och hålla kontakt med 

andra. Trots att digitala verktyg är viktiga för samtliga nyckelpersoner så ersätter det inte betydelsen 

av den fysiska kontakten med andra människor i det dagliga arbetet. En nyckelperson hade endast 

tillgång till interaktion med andra genom digitala verktyg eftersom personen satt ensam på 

arbetsplatsen. Denna person uttryckte att hen emellanåt gärna skulle vilja ha en kollega bredvid sig att 

bolla med. Utifrån intervjumaterialet påvisas att resterande nyckelpersoner värdesätter den dagliga och 

direkta kontakten med deras kollegor. Däremot är digitala verktyg som tidigare nämnt av stor 

betydelse för nyckelpersonerna i utförandet av sina arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifternas lärandepotential är det tredje villkoret på arbetsplatsnivå som i denna studie har 

visat sig vara betydande för nyckelpersonernas självstyrda lärande. Detta går i led med Ellströms 

(2004) villkor som nämner arbetsuppgifter som en viktig förutsättning för lärande. Studiens resultat 

visar att tack vare nyckelpersonernas varierande arbetsuppgifter samt dess flexibilitet så finns 

utrymme att uppnå självstyrt lärande. 
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Ellströms (2004) villkor arbetsuppgifternas lärandepotential samt autonomi kontra standardisering blir 

bidragande faktorer eller förutsättningar för lärande. Vi kan utifrån resultatet även påvisa att 

nyckelpersonernas arbetsuppgifter både är standardiserade och autonoma. De flesta arbetsplatser och 

chefer har skapat vissa förutsättningar för nyckelpersonerna för att kunna uppnå självstyrt lärande. 

Detta genom att tilldela fler arbetsuppgifter utöver registreringen av studiecirklar, vilket i studien 

framkommer är mer varierande och autonoma i utförandet. Den grundläggande registreringen av 

studiecirklar som vissa utför är styrd av många regler och rutiner och blir därför till viss del 

standardiserad. I studien framkom även att nyckelpersonerna inte alltid har, eller behöver ha ett kritiskt 

tänkande i vissa situationer. Detta just på grund av de standardiserade uppgifterna som de utfört en 

längre tid. Detta uppkom främst för de nyckelpersonerna som genomför registrering av studiecirklar. 

Ellström (2004) menar att detta kan hämma lärandet en aning på grund av de skrivna regler som finns. 

Tack vare arbetsuppgifternas flexibilitet och lärandepotential så kan nyckelpersonerna till viss del 

påverka sin kontext. Detta kan relateras till självhantering enligt Garrisons (1997) modell som nämnt 

tidigare. Vi kan i denna del se hur Garrisons (1997) individuella subjektiva villkor blir beroende av 

arbetsplatsvillkoren och vice versa. De arbetsplatsrelaterade villkoren i form av arbetsuppgifternas 

lärandepotential påverkar till vilken grad nyckelpersonerna kan genomföra självhantering gällande 

arbetets flexibilitet.  

Gällande arbetsuppgifters lärandepotential så har även tidigare forskning visat hur höga arbetskrav, 

hög kontroll av arbetet, mycket socialt stöd (interaktion, förvärvandet av kunskap, fråga om hjälp och 

stöttande) och en hög grad av självstyrt lärande påverkar individens lärande på arbetsplatsen 

(Raemdonck et al., 2014). Vår studie visar att nyckelpersonerna har en stor frihet när det kommer till 

utförandet av arbetsuppgifter. De får prioritera och styra arbetet på egen hand och detta innebär en hög 

individuell kontroll av arbetet. Majoriteten av nyckelpersonerna har varierande arbetsuppgifter, och 

även om uppgifterna i sig inte nödvändigtvis har höga krav så kan det faktum att hantera många 

differentierade uppgifter ses som ett högt krav. Ur den synvinkeln påvisas att majoriteten av 

nyckelpersonerna har höga arbetskrav. Av studiens resultat kan det konstateras att alla nyckelpersoner 

förutom en har en hög grad av socialt stöd och att det förekommer ett stort utrymme för interaktion på 

arbetsplatserna. Alla dessa faktorer påverkar lärandet men på olika sätt eftersom nyckelpersonernas 

arbetsuppgifter skiljer sig åt till viss del samt de faktum att en av dem inte har ett socialt stöd till lika 

hög grad.  

De två sista och följande villkoren som presenteras ses som organisatoriska- och inte 

arbetsplatsrelaterade villkor. Dessa villkor kan inte direkt kopplas till nyckelpersonernas självstyrda 

lärande. Däremot så möjliggör dem nyckelpersonernas övergripande lärande och utveckling som sedan 

kan användas för att arbeta mer självgående. På så sätt påverkar dessa villkor till viss del det 

självstyrda lärandet.  

Det fjärde villkoret som påträffats i denna studie är vidareutbildning vilket ligger på en organisatorisk 

nivå. Detta var ett genomgående tema vid insamling av material och ett viktigt villkor för 

nyckelpersonernas lärande. Nyckelpersonerna får främst utbildning vid uppdateringar i de interna 

systemen som påverkar det dagliga arbetet. Nyckelpersonerna får även valet att medverka i 

utbildningar relaterade till deras arbetsuppgifter, som exempelvis inom Excel. På så sätt förser 

organisationen nyckelpersonerna med nya kunskaper för att de ska kunna utföra deras arbetsuppgifter. 

Cheferna i studien menar att nyckelpersonerna är “spindeln i nätet”; de kan mycket om verksamheten 

och deras arbetsuppgifter är av stor betydelse för att verksamhetens dagliga arbete ska flyta på. 

Studien påvisar därför att det är av stor vikt för organisationen att fortsätta utveckla nyckelpersonernas 

kompetens och visa uppskattning för deras arbete inom verksamheten. Vidareutbildningen inom 
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studieförbundet kan även relateras till sista dimensionen i Garrisons (1997) modell som berör 

motivation. I denna dimension läggs stor vikt på ett aktivt lärande vilket blir utgångspunkten för att en 

individ ska kunna upprätthålla den så kallade uppgiftsmotivationen. Studien påvisar att organisationen 

stöttar ett formellt aktivt lärande genom vidareutbildning. Ett av Ellströms (2004) villkor för lärande 

som går i linje med dimensionen motivation är förändringstryck och ledningsstöd. Studiens resultat 

visar att studieförbundet ofta står inför förändringar; det kan gälla nya samarbetspartners, nya direktiv 

från staten eller uppdateringar i de interna systemen. Ellströms (2004) teori menar att förändring är 

viktigt för att det ska skapas en effektiv organisation. I dessa förändringar måste sedan organisationen 

ta ledning och ge stöd i form av vidareutbildning för att förändringarna ska kunna implementeras så 

smidigt som möjligt. Detta för att skapa säkerhet inom organisationen och förbättra verksamheten. 

Detta gör studieförbundet genom utbildningar vid nya uppdateringar av system samt genom 

vidareutbildning när behovet för utveckling uppstår. Utifrån intervjuerna med cheferna och 

dokumentation om verksamheten så framgår som sagt att verksamheten under senare år har genomgått 

och kommer att fortsätta genomgå en del förändringar. På grund av detta så menar en av cheferna att 

antalet utbildningar har ökat ganska drastiskt på senaste tiden, vilket i sin tur har skapat en viss 

påfrestning för de anställda inom hens avdelning.  

Tidigare forskning har även hittat ett positivt samband mellan anställdas vilja att lära sig själva och 

organisatoriskt engagemang (Cho & Kwon, 2005). Alla medverkande nyckelpersoner förutom en har 

arbetat inom organisationen i många år och känner till organisationen mycket bra. Utifrån intervjuerna 

tolkar vi det som att nyckelpersonerna har en vilja att lära sig, framförallt på grund av 

arbetsuppgifternas utveckling som ofta kräver nya kunskaper, exempelvis vid systemuppdateringar. 

Likaså kräver organisationen i sig att personalen i allmänhet gör ett bra jobb eftersom verksamheten 

växer relativt snabbt. Det går att anta att vidareutbildningen som organisationen erbjuder sina anställda 

ger goda förutsättningarna för lärande samt påverkar nyckelpersonernas vilja att lära sig. Detta tack 

vare vetenskapen att organisationen stöttar deras lärande.  

Kulturella villkor som ligger på en organisatorisk nivå utgör det sista villkoret för lärande som 

påvisats i denna studie. De kulturella villkoren innefattar organisationens grundläggande ideologi och 

folkbildning som kontext. Dessa förmedlas exempelvis via personaldagar. De gemensamma 

personaldagarna som anordnas av förbundet varje år tycks ha en påverkan på nyckelpersonernas 

lärande. Där får de möjlighet att bland annat interagera med anställda från hela organisationen och gå 

på föreläsningar om verksamheten. Enligt cheferna är detta ett tillfälle då verksamhetens mål och 

visioner förmedlas till de anställda inom organisationen. Att förmedla mål och visioner är enligt teorin 

av Ellström (2004) och tidigare forskning av Rana et al. (2016) en viktig faktor för lärande eftersom 

det bland annat lägger grunden för hur de anställda hanterar deras arbete, vilket även främjar 

motivation. Cheferna nämner även att mål och visioner förmedlas och diskuteras under personalmöten 

varje månad. De organisatoriska kulturella villkoren möjliggör de individuella dimensionerna; 

självhantering, självövervakning och motivation, för självstyrt lärande som tas upp i Garrisons (1997) 

modell.  

Studieförbundet arbetar med folkbildning och har därför som mål att främja människors lärande i 

samhället. Lärandet präglar således även studieförbundets verksamhet och organisationens kultur. 

Därför antas detta vara en viktig del även när det kommer till anställda inom studieförbundet och deras 

utveckling. I Ellströms (2004) teori om kulturella villkor nämns utvecklingsmöjligheter som något 

vilket främjar individuellt ansvarstagande. I denna studie framkommer det att det villkor som cheferna 

främst trycker på är vidareutbildning. Detta kan möjligtvis bero på organisationens kultur som 
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kännetecknas av människors lärande och utveckling. Detta var också den största skillnaden i 

nyckelpersonernas och chefernas respektive intervjuer.  

I studien har en del intresseväckande skillnader hittats mellan de betydande villkoren för lärande som 

nämns av nyckelpersonerna respektive cheferna. Nyckelpersonerna betonar vikten av att interagera 

och samarbeta med kollegor samt chef i det vardagliga arbetet. Detta nämns däremot inte i lika stor 

utsträckning i intervjuerna med avdelningscheferna. Samtliga chefer nämner att nyckelpersonerna 

dagligen interagerar informellt med andra men endast en av cheferna betonar vikten av gemenskap och 

kommunikation inom avdelningen. Även de digitala villkoren berörs inte i lika stor utsträckning i 

chefernas intervjuer förutom det faktum att digitala verktyg är ett grundläggande redskap i utförandet 

av nyckelpersonernas arbetsuppgifter samt ett sätt att hålla kontakt med personer från exempelvis 

huvudkontoret.  

De största skillnaderna i resultatet angående villkor var nyckelpersonernas utbildningsmöjligheter. 

Detta var det ämne cheferna främst talade om under deras intervjuer. En av cheferna nämnde att all 

personal på hens avdelning har en individuell kassa som kan användas för att gå på valfria 

utbildningar. Detta tyder på att utbildning ses som en viktig resurs. Samma chef uttryckte dock att hen 

anser att det finns för få utbildningar som fokuserar på just nyckelpersonernas utveckling. Möjligheten 

till utbildning uttrycktes inte i samma utsträckning av nyckelpersonerna som av cheferna. 

Nyckelpersonerna berättade dock att möjligheter till utbildning finns, framförallt gällande förändringar 

och uppdateringar i system. Däremot la inte nyckelpersonerna lika stor tonvikt på 

utbildningsmöjligheterna som cheferna gjorde. Enligt en av cheferna är exempelvis teamutbildning en 

viktig faktor för utveckling och gemenskap på avdelningen, vilket inte nämns av nyckelpersonen på 

samma avdelning. Sammantaget kan studien påvisa att nyckelpersonerna generellt lägger större vikt på 

det vardagliga arbetet och sociala villkor medan cheferna till en högre grad betonar vidareutbildning. 

En möjlig anledning till detta fenomen är, som tidigare nämnt, att studieförbundet som verksamhet 

fokuserar på utbildning vilket i sin tur leder till att cheferna inspireras och i hög grad uppmuntrar 

personalen till vidareutbildning.  

7.1 Sammanfattning  

Informationssökande samt prioritering och styrning av arbetet inom studieförbundet blir ett självstyrt 

lärande eftersom initiativet till lärandet och lärprocessen i sig är individuell. Att lära genom samspel 

med andra är det viktigaste tillvägagångssättet för nyckelpersonernas självstyrda lärande. Trots att 

denna typ av lärande sker gemensamt med andra så är det individen som tar initiativet till detta och 

skapar en social kontext i vilken den lär. Detta stämmer även överens med denna studiens definition 

av självstyrt lärande som handlar om individens aktiva initiativtagande till att lära sig.  

Vidare identifierades fem huvudsakliga villkor i denna studie varav tre ligger på en arbetsplatsnivå och 

två på en organisatorisk nivå. De tre tillvägagångssätten samverkar med villkoren på olika sätt för att 

skapa ett självstyrt lärande. De villkoren på en arbetsplatsnivå är de sociala, digitala och 

arbetsuppgifternas lärandepotential medan villkoren på en organisatorisk nivå är vidareutbildning samt 

kultur. 

Tillvägagångssättet för självstyrt lärande i form av sökning av information beror på de digitala 

villkoren medan det andra tillvägagångssättet för självstyrt lärande via prioritering och styrning av 

arbetet blir beroende av arbetsuppgifternas lärandepotential. Det sista tillvägagångssättet för självstyrt 

lärande som sker samspel med andra är starkt kopplat till de sociala och digitala villkoren.  
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Studiens teoretiska utgångspunkter var förekommandet av Garrisons (1997) individuella dimensioner 

samt Ellströms (2004) villkor för lärande vilka samspelar i lärprocesser och påverkar det självstyrda 

lärandet. Vidare har studien påvisat att de huvudsakliga villkoren som främjar nyckelpersonernas 

självstyrda lärande skiljer sig till viss del från Ellströms (2004) villkor. Främst genom att en delning i 

villkoren har påvisats i form av organisatoriska samt arbetsplatsrelaterade villkor. Ellströms (2004) 

teori påpekar betydelsen av arbetsuppgifternas lärandepotential, autonomi kontra standardisering, 

kulturella faktorer, verksamhetens mål och inriktning samt förändringstryck och ledningsstöd. Denna 

studie fann dock att arbetsplatsvillkor såsom sociala villkor, digitala villkor, arbetsuppgifternas 

lärandepotential var de villkor som påverkar nyckelpersonernas självstyrda lärande. Vidare bidrar de 

organisatoriska villkoren i form av vidareutbildning samt kultur till ett övergripande lärande och 

möjliggörandet av självstyrt lärande på det stora hela. 

De individuella dimensionerna i Garrisons (1997) modell gällande självhantering, självövervakning 

och motivation går till stor del att relateras till denna studies resultat. De 

individuella dimensionerna och de organisatoriska samt arbetsplatsrelaterade villkoren har i denna 

studie visat sig vara beroende av varandra. Nyckelpersonerna kan på eget initiativ söka information, 

prioritera och styra sitt arbete och samspela med andra. Detta skulle dock inte kunna möjliggöras utan 

de olika villkoren på organisatorisk- samt arbetsplatsnivå. De sociala villkoren möjliggör interaktionen 

med andra. Arbetsuppgifternas karaktär gör det möjligt för nyckelpersonerna att kunna prioritera och 

styra utförandet av dessa. De digitala villkoren blir ett hjälpmedel för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna men också för att kunna interagera med andra. Vidareutbildning samt kulturella 

aspekter bidrar till ett aktivt lärande för nyckelpersonerna och till viss del nyckelpersonernas 

motivation. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi upplever att semistrukturerade intervjuer var det rätta valet för vår studie och dess syfte. Däremot 

anser vi att intervjuguider för nyckelpersonerna och cheferna kunnat utvecklas till en högre grad 

genom att formulera fler frågor samt genom att ha fler öppna frågor. Vissa av intervjufrågorna samt 

följdfrågorna som ställdes kan i viss mån upplevas ledande; dels för att vi ville få fram information 

som kunde svara på studiens frågeställningar och dels för att vi utgick från vår valda teori vid 

formulering av frågor. Exempelvis frågan “Hur brukar du på eget initiativ söka efter ny information, 

kunskap och färdigheter i relation till ditt arbete?” upplever vi till viss del är en ledande fråga. 

Eftersom vi inte har tidigare erfarenhet av att intervjua personer så kände vi oss stundtals tomma på 

följdfrågor när ett svar inte var tillräckligt detaljerat, vilket ledde till att vi gick vidare till nästa fråga. 

Detta skedde exempelvis främst under delen om motivation i intervjuguiden för nyckelpersonerna, 

vilket ledde till att vi inte hade mycket data att presentera just för dessa frågor. Vidare anses 

intervjuguiden för cheferna inte ha tillräckligt med frågor vilket möjligtvis kan vara anledningen till att 

de berättade mer om exempelvis vidareutbildning än andra villkor. Ellströms (2004) teori om de 

organisatoriska villkoren tillkom inte förrän efter samtliga intervjuer med nyckelpersonerna var 

genomförda. Eftersom vi utgick ifrån teorin i formuleringen av intervjufrågor så ledde detta till att 

frågorna för cheferna förknippades mer till de organisatoriska villkoren än vad frågorna för 

nyckelpersonerna gjorde. Vi upplever således att de till viss mån ledande frågorna, saknaden av fler 

frågor och det faktum att vi inte är vana att intervjua andra kan ha påverkat studiens resultat till en viss 

del.  
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Valet av metoden fallstudie gjordes eftersom vi ansåg det särskilt intressant att studera lärandet inom 

ett studieförbund eftersom verksamheten i sig arbetar med folkbildning. Vad gäller studiens 

generaliserbarhet så skulle resultatet gå att diskuteras i relation till andra studieförbund om de 

möjligtvis har en liknande struktur för verksamheten och sina egna nyckelpersoner. I övrigt kan vi inte 

uttrycka oss om generaliserbarheten eftersom detta var en fallstudie på det specifika studieförbundet.  

En del svårigheter har upplevts gällande tillgång till intervjupersoner. Generellt sett tycks det som att 

de anställda inom studieförbundet har varit väldigt upptagna med exempelvis möten och resor under 

tiden för sökande av intervjupersoner så vi känner oss nöjda med att ha lyckats fått tag på nio 

intervjupersoner totalt under dessa omständigheter. Något som eventuellt har påverkat studiens resultat 

är det faktum att det inte funnits möjlighet att intervjua cheferna till samtliga nyckelpersoner. Tre av 

cheferna var chefer till nyckelpersonerna och en var inte det. En bättre bild av de studerade 

nyckelpersonernas villkor för lärande hade kunnat uppnås om samtliga deras chefer hade intervjuats. 

Det har också varit särskilt spännande att utföra intervjuerna via videokonferens och telefonsamtal. 

Det vi reagerade på var att intervjuerna överlag blev ganska mycket kortare i tid än vad som 

förväntats. De två intervjuerna som gjordes via videokonferens var lite längre. Det upplevdes att 

ganska mycket interaktion med nyckelpersonerna förlorades via telefonintervjuerna och att detta 

eventuellt kan ha lett till att intervjuernas lite kortare längd. Möjligheten att bygga upp en bra relation 

till intervjupersonerna innan intervjun gick till viss del förlorad och intervjuerna började oftast direkt. I 

slutet av varje intervju frågades om de hade några frågor eller funderingar. Denna fråga hade dock 

exempelvis kunnat inleda intervjun för att lätta på stämningen en aning.  

7.3 Slutsatser 

Syftet med den här studien är att skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för 

nyckelpersoner. I denna fallstudie har tre tillvägagångssätt för självstyrt lärande identifierats; 

informationssökande, prioritering och styrning av arbetet samt samspel med andra. Att lära genom 

samspel med andra är det tillvägagångssätt som används främst av nyckelpersonerna. Detta anses vara 

på grund av att nyckelpersonernas arbetsuppgifter överlag förutsätter interaktion med andra 

människor. De olika tillvägagångssätten för lärande påverkas av villkor på en arbetsplats- och 

organisatorisk nivå. Studien visar att betydelsen av de olika villkoren skiljer sig åt för 

nyckelpersonerna och cheferna. Nyckelpersonerna lägger större vikt på villkoren som finns på 

arbetsplatsnivån medan cheferna betonar villkoren som finns på den organisatoriska nivån. Studien 

visar att ett synliggörande av det självstyrda lärandet för organisationen och dess chefer kan 

möjliggöra en fortsatt utveckling för nyckelpersonernas självstyrda lärande. Då nyckelpersonerna 

anser att de främst lär sig genom det vardagliga arbetet bör ett större fokus läggas på detta område.  

7.4 Praktiska implikationer 

Studien visar att ur ett chefsperspektiv så finns ett starkt fokus på vidareutbildning samt utveckling av 

medarbetarna. Vidareutbildning samt utveckling blir ett övergripande organisatoriskt villkor för de 

anställdas lärande och tillgodoses till hög grad av studieförbundet. Dock så förbises vikten av de 

arbetsplatsrelaterade villkoren till viss del av cheferna. För att kunna utveckla ett självstyrt lärande för 

nyckelpersonerna bör de sociala och digitala villkoren samt arbetsuppgifternas lärandepotential ses 

över och lägga ett större fokus på. En chef påpekar att hen upplever en saknad av riktade insatser och 

utbildningar specifikt för nyckelpersonerna vilket även denna studie visar på. Det blir därför viktigt för 
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organisationen att fortsätta utveckla samt skapa fler möjligheter på en arbetsplatsnivå för 

nyckelpersonerna. Nyckelpersonerna ses som viktiga pjäser inom organisationen och detta bör 

återspeglas i deras förutsättningar för lärande. Speciellt bör fler arbetsplatsinriktade insatser 

implementeras för nyckelpersonen som sitter ensam på sin arbetsplats. Detta för att skapa samma 

villkor för alla medarbetare och skapa ett vardagligt lärande för denna nyckelperson och möjligheten 

att oftare träffa medarbetare. 

Intranät visade sig även vara av stor vikt för nyckelpersonerna för att kunna utföra sina uppgifter och 

söka information. Eventuell fortsatt utveckling av olika intranät kan främja och möjliggöra ytterligare 

självstyrt lärande. Exempelvis genom att göra det möjligt för medarbetare att kunna chatta via 

intranäten istället för mejl och att kontinuerligt uppdatera intranäten med nyheter och viktig 

information blir viktigt. 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Då det upplevts svårt att hitta teorier om självstyrt lärande för individer inom organisationer hade det 

varit särskilt intressant för framtida forskning att undersöka självstyrt lärande på en mer kvantitativ 

nivå. Således skulle en generaliserbar modell för självstyrt lärande inom organisatoriska miljöer kunna 

bearbetas fram. I och med de flertaliga definitionerna av självstyrt lärande så uppstår även 

komplexiteten i vad som egentligen skiljer självstyrt lärande från annat lärande. Ett förslag för vidare 

forskning kan därför vara att undersöka hur anställda själva definierar självstyrt lärande och diskutera 

definitionerna i relation till olika metoder de anställda använder för att lära sig. Tidigare forskning om 

självstyrt lärande på arbetsplatser har generellt sett undersökt självstyrt lärande genom kvantitativa 

forskningsmetoder. Av den anledningen skulle det även vara intressant för blivande forskning att 

studera självstyrt lärande genom kvalitativa metoder och inom flera olika organisationer för att 

resultaten ska kunna bli generaliserbara. 
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9. Bilagor 

Bilaga – Informationsbrev nyckelpersoner 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går programmet Personal, arbete och organisation på Stockholms Universitet. Vi är nu 
inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete inom inriktningen pedagogik. 
Vi har valt att göra en studie om lärande på arbetsplatsen.  
 
Vi har tidigare varit i kontakt med Stefan Lahall och Therese Ydremark på förbundskansliet i Stockholm. De har 
varit väldigt hjälpsamma med att bland annat hjälpa oss att hitta rätt personer för vår studie. Vi är intresserade av 
hur människor lär sig i sitt arbete och framför allt människor som har arbetsuppgifter som skiljer sig från sina 
kollegors. Vi söker intervjupersoner till vår studie som har just en sådan arbetsroll och av den anledningen hör vi 
av oss till er. Vad vi har förstått så är ni de enda administratörerna som arbetar inom era respektive avdelningar. 
Detta tycker vi är intressant och spännande att undersöka eftersom ni inte har personer i er omgivning som har 
liknande arbetsuppgifter och vi undrar då: hur lär ni er i ert arbete? 
 
Intervjuerna kommer att vara cirka en timme och de kommer att ske antingen via telefon eller Skype. Vi har ont 
om tid och tyvärr ingen möjlighet att åka ut till respektive avdelning för att träffa er fysiskt och anser därför att det 
är det bästa sättet att gå tillväga. Vi är väldigt flexibla och kan utföra intervjuerna när som helst och gärna snart. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Vi kommer naturligtvis att ta hänsyn till organisationens och 
intervjupersonernas anonymitet. Inga namn kommer att skrivas ut i uppsatsen. Studiens resultat kommer endast 
att redovisas i vetenskapligt syfte. Ni kommer självklart att få ta del av studien sen och vi vill förhoppningsvis 
kunna bidra med en bättre förståelse för hur ni lär sig er i ert arbete och vad som eventuellt skulle kunna 
underlätta ert arbete.  
 
Om ni godkänner att studien genomförs i enlighet med beskrivningen ovan så kan ni bekräfta ert medgivande via 
mail, alternativt så skickar vi en blankett med vilken ni kan bekräfta ert medgivande. Vi kommer även att skicka 
detta mail till era regionchefer.  

Vi hoppas att ni skulle vara intresserade av att delta i vår studie! Om ni har några frågor eller funderingar kring 
studien, är ni välkomna att höra av er till oss. 

 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ajla Dizdarevic & Therese Olofsson  
 
Mail:  
ajladizdarevic@outlook.com 
olofsson94@gmail.com  
 
Telefon: 070 406 61 16 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajladizdarevic@outlook.com
mailto:olofsson94@gmail.com
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Bilaga – Informationsbrev chefer 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går programmet Personal, arbete och organisation på Stockholms Universitet. Vi är nu 
inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete inom inriktningen pedagogik. 
Vi har valt att göra en studie om lärande på arbetsplatsen.  
 
För tio dagar sedan skickade vi ut ett informationsbrev till administratörerna på era avdelningar. Vi har nu i 
efterhand bestämt att vi även vill lägga till ett organisatoriskt perspektiv på förutsättningar för lärande och därför 
hör vi av oss till er som är regionchefer för de administratörer som deltar i vår studie. Vi är intresserade av att veta 
vilka förutsättningar för lärande som skapas inom era respektive avdelningar.  
 
Vi undrar nu därför om ni skulle ha möjlighet att delta i en intervju? Intervjuerna kommer att vara under en timme 
och de kommer att ske antingen via videokonferenssamtal, telefon eller Skype. Vi är väldigt flexibla och kan utföra 
intervjuerna när som helst och gärna så snart som möjligt. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Vi 
kommer att ta hänsyn till organisationens och intervjupersonernas anonymitet. Inga namn kommer att skrivas ut i 
uppsatsen. Studiens resultat kommer endast att redovisas i vetenskapligt syfte. Ni kommer självklart att få ta del 
av studien sen och vi hoppas kunna bidra med en bättre förståelse för hur hur medarbetarna lär sig i sitt arbete 
och vad som eventuellt skulle kunna underlätta deras arbete.  
 
Om ni godkänner att studien genomförs i enlighet med beskrivningen ovan så kan ni först bekräfta ert 
medgivande via mail och vi kommer sedan att skicka en blankett via mail med vilken ni kan bekräfta ert 
medgivande.  

Vi hoppas att ni skulle vara intresserade av att delta i vår studie! Om ni har några frågor eller funderingar kring 
studien, är ni välkomna att höra av er till oss. 

 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ajla Dizdarevic & Therese Olofsson  
 
Mail:  
ajladizdarevic@outlook.com 
olofsson94@gmail.com  
 
Telefon: 070 406 61 16 
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Bilaga – Intervjuguide pilotstudie 

Intervjufrågor 

Bakgrund och utbildning  

”Berätta lite om dig själv… (Din ålder, högsta examen du slutfört, jobbtjänst, avdelning) 

 

(Vi har vi pratat lite om din bakgrund… Nu ska vi gå in på frågor som är mer relaterade till 

ditt arbete)  

 

Informellt lärande  

Hur har du lärt dig ditt arbete? Vad var det som var viktigt? Hur fortsätter du att lära dig? 

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? Hur ser den ut? Vilka uppgifter har du? 

Styrts du av regler eller rutiner i ditt arbete eller avgör du själv hur du ska arbeta? 

Utför dina medarbetare liknande arbetsuppgifter som du? 

Interagerar du med dina kollegor för att lära dig nya saker? Kan du ge exempel på en 

situation? 

Kan du ge något exempel på när du stöter på problem i arbetet? Vad gör du då?  

Vad gör du för att förbättra din förmåga att utföra ditt jobb? 

Brukar du på eget initiativ söka efter ny information, kunskap och färdigheter i relation till 

ditt arbete? I sådana fall, hur?  

Känner du att ditt jobb motiverar dig till att lära dig nya saker?  

Blir du motiverad av dina kollegor och din chef?  

 

(Vi ska nu gå in på sista delen av intervjun som handlar om organisatoriska förutsättningar 

för lärande) 

 

Villkor för lärande  

Hur upplever du att din arbetsgivare (chef) uppmuntrar din personliga utveckling? 

Vilka möjligheter har du att lösa problem? Hur ofta måste du lämna över uppgifter?  

Finns forum för diskussion om det uppstår problem eller bara rent allmänt att man kan dela 

med sig av olika idéer och kunskaper till varandra?  

Hur ser organisationen på att man gör eventuella misstag?  

Har du medarbetarsamtal eller diskuteras ditt arbete på något sätt? Berätta. 

Under föregående år, vilka typer av utbildningssatsningar deltog du i? Vem bestämde det? 

Vad lärde du dig?  

Vad gör du med dina nya kunskaper när du varit på en utbildning?  

Delar du med dig av dina nya lärdomar/erfarenheter med kollegor eller din chef? Hur? Ge 

gärna exempel. 
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Bilaga – Intervjuguide nyckelpersoner 

Intervjuguide - Nyckelpersoner 
Bakgrund och utbildning  
I början vill vi bara ställa en del snabba och formella frågor innan vi går vidare till 

huvuddelen av intervjun.   
 
1. Hur gammal är du? 
2. Vilken är den högsta examen du slutfört? 
3. Vad har du för typ av jobbtjänst? 
4. Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
Nu ska vi gå in på frågor som är mer relaterade till ditt arbete. 
 

Självhantering 
4. Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? Hur ser den ut? 

•  Vilka uppgifter har du? 

5. Hur har du lärt dig ditt arbete?  
• Vad var det som var viktigt? 

•  Hur fortsätter du att lära dig? 

6. Hur mycket styrs du av regler eller rutiner i ditt arbete?  
• Avgör du själv hur du ska arbeta? 

7. Hur liknar dina arbetsuppgifter dina kollegors arbetsuppgifter? Vilka av de arbetsuppgifter 

du har skulle du säga att du är ensam om? 
8. Kan du ge något exempel på när du stöter på problem i arbetet? 

•  Vad gör du då? 

9. Hur brukar du på eget initiativ söka efter ny information, kunskap och färdigheter i relation 

till ditt arbete?  
10. Hur brukar du sätta upp mål för att utföra dina arbetsuppgifter?  
11. Hur ofta kan du pröva nya arbetssätt?  

• Hur utvärderar du dessa?  

12. Hur diskuteras ditt arbete? T.ex. medarbetarsamtal. Berätta…  
13. Hur ser ditt arbetstempo ut?  

• Är det du själv som styr det eller styrs det av någon annan? 

 
Självövervakning 
14. Hur ofta brukar du reflektera över ditt arbete? 

• D.v.s. hur du gör och vad du gör? 

15. Hur upplever du att dina tidigare kunskaper kommer till nytta i ditt arbete? 
 

Motivation  
16. Hur känner du att ditt jobb motiverar dig till att lära dig nya saker? 

17. När du får nya arbetsuppgifter, brukar du sätta igång med dem på en gång? 
18. Hur påverkar dina kollegor och din chef din motivation till ditt arbete?  
19. När (om) du får nya arbetsuppgifter, hur upplever du deras svårighetsgrad?  

• Upplevs att du inte kommer klara av dem/de är för svåra eller lätta? 

20. Vad är din inställning till nya arbetsuppgifter?  
• Känns det spännande/tråkigt/jobbigt? 

 
Organisatoriska villkor 
21. Hur interagerar du med dina kollegor för att ta emot och/eller ge feedback?  
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22. Hur ser organisationen på att man gör eventuella misstag? 
23. Hur tillgodoser företaget dig med de nödvändigheter som behövs för att du ska kunna 

utföra dina arbetsuppgifter/få nya kunskaper? 
24. Hur ofta blir du erbjuden fortsatt utbildning/utvecklingskurser? 
25. Hur skulle du beskriva gemenskapen på din arbetsplats 
 - Mellan kollegor...? 
 
Det var allt. Vi kommer skicka en samtyckesblankett via mail, skulle det gå bra om du kunde 

skriva på den och skanna den tillbaka till oss? 
Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 
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Bilaga – Intervjuguide chefer 

 

Intervjuguide - Chefer 
 
Bakgrund och utbildning  
I början vill vi bara ställa en del snabba och formella frågor innan vi går vidare till 

huvuddelen av intervjun.   
 
1. Hur gammal är du? 
2. Vilken är den högsta examen du slutfört? 
3. Vad har du för typ av jobbtjänst? 
4. Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
 
Vi har ju fokuserat mycket på vad administratörerna gör och hur de lär sig i sitt arbete 

eftersom de har arbetsuppgifter som skiljer sig från medarbetarnas arbetsuppgifter. Nu vill vi 

veta lite mer om vilka förutsättningar administratörerna har för att lära sig och utvecklas i 

sitt arbete. 
 
Organisatoriska villkor 
 
5. Kan du beskriva organisationens mål och visioner för arbetsplatsen? Hur förmedlas detta 

till medarbetarna? 
6. Hur brukar en vanlig arbetsdag se ut för administratören? Vilka uppgifter har hen? 
7.  Vilka regler eller rutiner styrs administratören av i arbetet?  

• Eller avgör de själva hur de ska arbeta? 

8. Hur viktiga är administratörernas arbetsuppgifter för att det vardagliga arbetet ska flyta på? 
9. Vilka möjligheter har administratören att interagera med andra medarbetare? 

• Hur skapas forum för att medarbetare ska kunna interagera med varandra?  

• Eller sker interaktion mer informellt på arbetsplatsen?  

10. Vilka olika resurser erbjuds administratören när det kommer till att kunna utveckla sina 

kunskaper och utföra sitt arbete?  
• Exempelvis intranät, databaser, prenumerationer på tidningar med forskning, 

dokument m.m...? 

• Erbjuds dessa resurser även vid eventuella förändringar i organisationen? 

11. Vilka möjligheter har administratören att diskutera och reflektera kring sitt arbete? 
• Exempelvis genom utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, personalmöten etc... 

11. Hur går det till när administratören för nya uppgifter? Hjälper du till? 
• Hur ofta får hen nya arbetsuppgifter? 

12. När administratören stöter på problem i sitt arbete, vilka möjligheter har hen att lösa 

problemen?  
13. Hur hanteras eventuella misstag eller fel som görs av de anställda?  

• Vilka möjligheter har dem att lösa det på egen hand? 

14. Vilka olika utbildningssatsningar erbjuds administratören?  
• Vilka har hen deltagit i?  

• Hur ofta? 

15. Om/när administratören varit på utbildning, hur brukar hens nya kunskaper 

diskuteras/delas med andra? 
16. I övrigt, hur ser riktlinjerna ut för dig som chef som satts av organisationen?  
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• Exempelvis hur ofta medarbetare ska skickas på utbildning eller hur vissa problem 

ska lösas etc...? 

 
Det var allt. Vi kommer skicka en samtyckesblankett via mail, skulle det gå bra om du kunde 

skriva på den och skanna den tillbaka till oss? 
Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 
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Bilaga - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
 

Stockholms Universitet 

Pedagogiska institutionen 

Examensarbete VT 2018 
 

 

Samtycke till att delta i en studie om självstyrt lärande inom ett studieförbund. 

Jag har informerats att materialet kommer behandlas konfidentiellt samt att deltagandet är helt 

frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta min medverkan. Jag accepterar att intervjun 

spelas in och att materialet kommer användas i en rapport. 

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum 

 

Vi tackar för din medverkan! 

Skulle du ha några frågor vänligen kontakta: 

 

Therese Olofsson: olofsson94@gmail.com  

Ajla Dizdarevic: ajladizdarevic@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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