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Förord 
Vi vill börja med att utbringa ett stort tack till vår handledare Jan Karlsson för ovärderlig 
feedback, inspiration och stöttning under vårt uppsatsskrivande. Vidare vill vi även tacka 
personalen på den kommunala kostenheten för ert deltagande, er tid och visat intresse. Slutligen 
ett stort tack till våra studentkollegor som givit oss feedback och peppning. 
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Sammanfattning 
Studien handlar om att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv studera arbetsplatslärande på en 
kommunal kostenhet i Sverige. Syfte: Syftet var att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 
undersöka anställdas upplevelser av arbetsplatslärande på individ- och gruppnivå. Metod: Studien 
baserades på en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer. Totalt 
medverkade nio personer från den kommunala kostenheten. Studiens resultat har analyserats 
abduktivt genom ett hälsofrämjande perspektiv. Teoretisk referensram: Den teoretiska 
referensramen grundade sig i pedagogiska och hälsofrämjande områden med fokus på 
arbetsplatslärande och friskfaktorer. Den pedagogiska ansatsen innefattade erfarenhetsbaserat 
lärande. Studien berör friskfaktorer som begrepp och tillvägagångssätt, genom till exempel sociala 
relationer och delaktighet. Slutsats: Studiens resultat visar betydelsen av sociala samspel och att 
ta del av varandras erfarenheter för lärande på arbetsplatsen. Grupperna indikerar på att 
arbetsplatslärande upplevs ske i det dagliga arbetet på en gruppnivå, dock upplevs ingen större 
satsning gällande detta. Skapas förutsättningar för detta skulle utveckling på både grupp- och 
individnivå främjas. Ur ett hälsofrämjande perspektiv kan samtliga ovan nämnda lärande faktorer 
gynna personalens välmående och kontinuerliga utveckling. 
 
 
Nyckelord: Hälsopedagogik, Arbetsplatslärande, Erfarenhetsbaserat lärande, Hälsofrämjande, 
Sociala relationer 
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Abstract 
The study is based on a health promotion perspective and involves studying workplace learning on 
a communal dietary unit in Sweden. The Aim: The aim of this study was from a health promotion 
perspective examine employees experiences of workplace learning at individual- and group level. 
Method: The study has been made on a qualitative approach and results have been collected 
through three focus group interviews. In total, nine people participated from the communal dietary 
unit. The study's results have been analyzed abductive through a health promotion perspective. 
Theoretical Framework: The theoretical framework of this essay had its foundation in 
educational and health promotion areas with focus on workplace learning and wellness factors. 
The educational approach is based on experiential learning. The study relates to health factors as 
concepts and approaches, for example through social relationships and participation. Conclusion: 
The study shows the importance of social interactions and to share each other's experience for 
workplace learning. The groups indicate that workplace learning is experienced in daily work 
situations at a group level, but no major effort and investment is experienced in this regard. 
Creating conditions for this would promote development at both group- and individual level. From 
a health promotion perspective, all learning factors mentioned above can benefit the well-being 
and continuous development of employees. 
 
 
Keywords: Health Education, Workplace Learning, Experiential Learning, Health Promotion, 
Social Relationships   
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Introduktion 
Dagens arbetsliv är i en föränderlig process och växer för varje dag. Ett konkret exempel på detta 
är den snabba teknikutveckling som är ett faktum både inom den privata- och offentliga sektorn. 
Inte minst medför utvecklingen att nya program och verktyg skall hanteras, den har också bidragit 
till utvecklingen av sociala medier. Sociala medier kan bland annat ge uppdateringar kring de 
senaste nyheterna, politiska uttalanden eller senaste trenderna, listan kan göras ofantligt lång. 
(Casey, 1999). De nya kraven på hög yttre effektivitet sätter således nya kunskapsbehov hos 
personalen (Granberg & Ohlsson, 2014) och ett livslångt lärande i organisationen borde vara ett 
krav (Casey, 1999). 
 
Väsentligt för arbetsgivaren blir att delge sin personal rätt utbildning och rätt kompetens för nya 
arbetsuppgifter. Relevant kompetens stärker individen lika som det ökar förutsättningarna för ett 
långsiktigt arbetsliv. Individer lär sig mångsidigt och långsiktigt genom erfarenheter av arbetet 
och arbetsplatsen. För att förstå människans skiftande inlärning i arbetet måste vi uppmuntra till 
lärande. Genom en större förståelse för olika kontextuella händelser och förändringar möjliggörs 
en mer informerad, skicklig och praktisk förståelse för de sammanhang och processer för lärande i 
arbetslivet. Lärare, chefer och personal blir generellt också så sätt bättre på att utforma och 
tillhandahålla en utvecklingsplan som lämpar sig bra för arbetsplatsen. Det vill säga en 
utvecklingsstrategi som passar för de anställda, organisationen och industrin. (Casey, 1999). Ett 
sätt att delge sin personal rätt utbildning är genom kompetensutveckling, ett begrepp som används 
vanligast inom arbetslivet. Kompetensutveckling kan definieras som en övergripande beteckning 
för de olika åtgärder som kan användas för lärande på arbetsplatsen. (Ellström & Kock, 2008; 
Granberg, 2014). 
 
Kunskap, kompetens och lärande anses vara tre viktiga förutsättningar för organisationer som vill 
växa och berika sin organisation. För framgång krävs således en arbetsmiljö som stödjer detta. En 
lärande organisation är en organisation som lyckosamt kan anpassa sig till omvärldens nya krav. 
(Granberg & Ohlsson, 2014). Att få möjligheten till att utvecklas och vidga sin kompetens bidrar 
även till friskfaktorer i arbetet som stärker välmående hos individen (Eriksson, 2003). 
Inte bara sätts det högre krav och automatiskt fler arbetsuppgifter, arbetstagarna förväntas även 
lyckas prestera i detta skede. Vi tror att arbetskraften i Sverige i många avseenden har rätt 
utbildning som krävs, men saknar kompetens för nytillsatta arbetsområden, den snabbt växande 
teknikvärlden samt samhällets ständiga förändringar. En viktig förutsättning för att hänga med i 
utvecklingen blir således att kompetensutveckla sin personal, något som inte alltid är en 
självklarhet för verksamheter men som borde vara det. Detta för både en kunnig och välmående 
personal, därav är denna studie av relevans och kunskap inom området bör ständigt uppdateras.	  

Sammanfattning introduktion 

Sammantaget framkommer det att dagens arbetsliv är i en föränderlig process och den snabba 
teknikutvecklingen medför nya krav att förhålla sig till (Casey, 1999). Kunskap, kompetens och 
lärande anses vara tre viktiga förutsättningar för organisationer som vill utvecklas. En lärande 
organisation är en organisation som lyckosamt kan anpassa sig till omvärldens nya krav. 
(Granberg & Ohlsson, 2014). Således ses lärande som en viktig beståndsdel för utveckling i 
arbetet. Att få möjligheten till att utveckla och vidga sin kompetens bidrar även till välmående och 
en hållbar arbetsplats (Eriksson, 2003). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka anställdas upplevelser 
av arbetsplatslärande på individ- och gruppnivå. 
 

Frågeställningar 
1. Vilka friskfaktorer upplever anställda gynna lärande? 
2. Hur upplever anställda att lärande sker på arbetsplatsen? 
3. Hur upplever anställda förutsättningar för kompetensutveckling? 
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Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras verksamheten som ingick i studien samt en introduktion kring 
områdena arbetsplatslärande och hälsa. Avsnittet kommer också introducera tidigare forskning. 
 

Kommunen 

Studien har riktat sig mot en kostenhet som tillhör den kommunala sektorn. Denna styrs därefter 
av kommunens politiska ledning och cheferna i linjen inom tjänsteorganisationen. Strukturen 
följer en linjeorganisation där organisationen har en hierarkisk och tydlig struktur. I denna 
förvaltningsorganisation befinner sig förste chefen högst upp i linjen, därefter kommer 
enhetschefer för varje enhet och slutligen medarbetarna på respektive enhet. Viktigt för en 
linjeorganisation är att linjen inte bryts och kommunikation förbigår en chef (Lima, 2007). 
Kommunikationen och kontakten sker efter linjen som individen befinner sig i. Att arbeta enligt 
en linjestruktur skapar en tydlig textur men kan samtidigt begränsa och styra arbetsuppgifter 
liksom arbetssätt. (ibid.). Som tidigare nämnts har denna studie sin utgångspunkt på en kommunal 
kostenhet i Sverige. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för personalen på den kommunala 
kostenheten innefattar matlagning till förskolor, skolor och äldreomsorgen. Nedan presenteras den 
aktuella förvaltningsorganisationens linjestruktur: 
 

 
 
Figur 1. Förvaltningsorganisationen. Röd markerad ”Kostenheten”, utgör studiens aktuella enhet. 
 

Lagar för arbete med livsmedel 

Inom den kommunala sektorn finns olika lagstiftningar som en kommun måste följa. Sveriges 
riksdag står för en förordning (SFS 2009:1426) med instruktioner för Livsmedelsverket, som är 
Sveriges kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Enligt lagen ska bland annat Livsmedelsverket 
genomföra livsmedelskontroller i hela landet och verka för utveckling av måltider i skolan och 
vården (ibid.). En annan förordning enligt Europaparlamentet (EG nr 852/2004) beträffande 
hanteringen av livsmedel. Denna förordning måste kommuner och företag i livsmedelsområdet 
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följa och en del i lagen innefattar även anställdas möjlighet till att få rätt utbildning inom området. 
(ibid.). 
 

Arbete och hälsa 

Idag finns det elva målområde som Folkhälsomyndigheten i Sverige arbetar efter. De elva 
målområdena är framtagna för att förbättra folkhälsan och ska skapa förutsättningar för en jämlik 
hälsa hos befolkningen. (Statens Folkhälsoinstitut, 2005).   
Arbetsplatsen är ett av målområdena enligt Folkhälsomyndigheten och ligger idag som ett 
utvecklingsområde. Målområdet handlar således om att öka hälsan i arbetslivet, detta genom bra 
arbetsvillkor som på sikt förbättrar den arbetsrelaterade hälsan. Folkhälsomyndigheten framför 
bland annat ökat inflytande i arbetslivet som en viktig aspekt för hälsan, vilket är en 
mångfacetterad faktor som förutsätter att arbetstagarna har möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Inflytandet har betydelse för både individen som arbetstagare och arbetsgruppen. 
En annan del i enlighet med Folkhälsomyndigheten är de organisatoriska faktorerna som innefattar 
bland annat ledarskap, prestationskrav och utvecklingsmöjligheter. (ibid.). 
 
Vidare har en uppdatering kring målområde fyra publicerats, resultaten visade att fler anställda får 
utbildning på arbetstid. Det framkom även att det behövs fortsatta hälsofrämjande insatser då 
många anställda fortfarande upplever höga arbetskrav, bristfälligt socialt stöd och lågt inflytande. 
Flera åtgärder ha gjorts för att förbättra villkoren i arbetet dock görs bedömningen att insatserna 
måste förstärkas genom att följa upp hälsan i arbetslivet, förslagsvis genom att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 
 
I Sverige arbetar en anställd vanligtvis 40 timmar i veckan, vilket motsvarar 1800 timmar om året 
(Berggren & Weman, 2010). Att arbeta påverkar individens hälsa och välbefinnande positivt 
genom detta skapar individen struktur i livet. (ibid; Hanson, 2004; Ekberg, 2014). Tidigare 
forskning som studerats av Waddell och Burton (2006) har visat på att arbetet utgör en viktig del i 
människors liv, genom ekonomiska resurser har människor möjlighet att vara aktiva och delaktiga 
i samhället (ibid; Hanson, 2004; Berggren & Weman, 2010; Ekberg, 2014). Forskningen har 
framförallt resulterat i att arbetet stärker de psykosociala behoven som en individ har, detta genom 
social status och identitet. Deras forskning visar också på att individer som inte arbetar tillhör de 
grupper som genererar till en sämre hälsa. (Waddell & Burton, 2006). 
 

Arbetsplatslärande 

Någon som intresserar sig för kompetens och kompetensutveckling är Ellström (2011), bland 
annat för hur satsningar ser ut och hur det följs upp på arbetsplatsen. Forskaren betonar vikten av 
utbildningsmöjligheter i det dagliga arbetet. Vidare lyfts uppföljning i praktiken som en minst lika 
betydande faktor som att genomföra utbildningen i fråga. (ibid.). 
I vuxen ålder sker lärandet främst på arbetsplatsen vilket alltså blir en viktig arena för lärande. 
Arbetsplatsen brukar, i mån om resurser, försörja personalen med relevant utbildning. 
Utbildningsmöjligheter genom arbetet leder till att många individer vill utveckla sin kunskap och 
vidga sin kompetens. (ibid.). Ellström (2011) har hittat en rad framgångsrika faktorer som främjar 
arbetsplatslärande. Några utav dessa faktorer innefattar ledningens engagemang och stöd, 
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feedback från både ledning samt medarbetare och att utbildningsmöjligheter finns. Vidare har 
Granberg (2014) studerat lärande i vuxen ålder, han anser att vuxna lär sig genom att själva 
konstruera kunskaper med kontexten de befinner sig i. Det framförs även att lärandet främst sker 
informellt det vill säga omedvetet, i det vardagliga livet och inte minst på arbetsplatsen. Genom 
arbetet kan således den sociala interaktionen gynna lärandet, både genom feedback och andras 
erfarenheter. (ibid; Granberg & Ohlsson, 2014). 

Sammanfattning bakgrund 

Denna studie vänder sig till anställda på en kommunal kostenhet. Verksamheten följer en 
linjestruktur och är politiskt styrd. Vad gäller arbete med livsmedel förekommer ett antal 
förordningar som måste följas, dessa innefattar bland annat hanteringen av livsmedel liksom att 
delge sin personal rätt kompetens för yrket (SFS 2009:1426; EG nr 852/2004). Arbetsplatsen utgör 
en viktig arena för lärande då vuxna spendera större delen av sitt liv på arbetsplatsen, detta går 
under namnet arbetsplatslärande (Ellström, 2011). Tidigare forskning tyder också på att 
arbetsplatsen förstärker de psykosociala behoven positivt (Waddell & Burton, 2006). Slutligen kan 
arbetsplatslärande främjas genom utbildningsmöjligheter och feedback (Ellström, 2011). 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses vara av relevans för studiens 
forskningsområde. Avsnittet är uppdelat i olika rubriker som går in på de huvudsakliga områdena 
för studien. 
 

Lärande då och nu 

Le Clus (2011) har gjort en översiktsstudie om arbetsplatslärande, forskaren beskriver att lärande 
är något som har utvecklats med tiden. Förr ansågs det att lärande var något som endast barn 
utvecklade, men under de senaste decennierna har arbetsplatsen blivit fastställd som en miljö där 
vuxna lär sig nya färdigheter och utvecklar kunskaper. (ibid.). Idag är lärandet mest förknippat att 
ske formellt genom till exempel kurser och utbildningar (Hager, 2001). Många forskare är överens 
om att arbetsplatsen är en rik miljö när det kommer till lärande. Anställda har idag ett krav på sig 
att vara skickliga på sitt jobb, därför är arbetsplatsen är en viktig arena för de anställda där de kan 
utveckla sina kvaliteter. (Le Clus, 2011). 
 

Lärandet på arbetsplatsen 

I Le Clus studie (2011) framkommer det att lärandet i organisationer mestadels sker informellt, 
detta innebär att lärandet sker omedvetet i olika arbetssituationer. Ett informellt lärande sker 
vanligtvis i en social process med övriga anställda men kan också ske självstyrt. Dock sker det 
informella lärandet oftast när det finns ett behov att lära sig något eller när anställda känner en 
motivation till att lära. Tidigare forskning har visat på att arbetsplatslärande är ett område som 
befinner sig under en kontinuerlig utveckling, därav ett mer aktuellt ämne för forskare och 
pedagoger att studera idag. (ibid; Marsick, Watkins, Callahan & Volpe, 2009). 
 
Le Clus (2011) presenterar också olika synvinklar på hur medarbetare och organisationer uppfattar 
att lärande går till och hur de kan skilja sig åt. En del har uppfattningen om att lärande sker 
formellt genom utbildning. Andra uppfattar att lärandet sker informellt, genom till exempel 
vardagliga arbetsuppgifter, vidare kan en del se det som en blandning av både formellt och 
informellt lärande. För att arbetsplatslärande ska ske effektivt behöver den enskilda medarbetaren 
ta ansvar för att vilja lära sig. Viktiga kvalitéer för medarbetaren blir därför att tänka kreativt, ha 
en god kommunikation- och samarbetsförmåga samt tänka problemlösande. (ibid.). 
  

Effekter av formellt och informellt lärande 

Park och Choi (2016) gjorde en studie på olika Sydkoreanska företag, studien undersökte 
effekterna av formellt och informellt lärande på anställdas arbetsinsatser. Forskarna valde att 
studera små och medelstora företag. Resultatet visade på att formellt och informellt lärande kan 
påverka anställdas arbetsinsats positivt. Studiens resultat visade även att det informella lärandet 
påverkar inlärningen i arbetet mer än vad det formella lärandet gör. (ibid.). 
Eraut (2007) har i en studie undersökt lärande av andra människor på arbetsplatsen. 
Utgångspunkten baseras på tidigare studier och lärande i sociala sammanhang ligger i fokus. 
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Resultaten som framkom uppgav att majoriteten upplever att lärandet sker i arbetet, det vill säga 
informellt. Det formella lärandet förekommer däremot mest när behov och utrymme finns. Det 
framkommer även att både formellt och informellt lärande behövs för att få ut största effekt för 
lärande. Tre faktorer presenteras vara av betydelse för lärandet, stöd och feedback, förbättringar av 
förutsättningarna för arbetsplatslärande och slutligen chefens roll. (ibid.).    
 
Sammantaget visar resultaten från Le Clus (2011) studie att arbetsplatslärande är den största 
kunskapskällan för anställda och att detta sker genom till exempel teamarbete, mentorskap och 
sociala interaktioner. För att arbetsplatslärande ska bli så effektivt som möjligt bör det ske både 
genom ett informellt och formellt lärande på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis bidrar även 
arbetsplatslärande till anställdas välmående och utveckling. (ibid.). 
 

Erfarenhetsbaserat lärande i ett miljöombyte 

I sin enklaste form handlar erfarenhetsbaserat lärande om att utveckla den personliga förståelsen 
och färdigheter genom analys av och reflektion över, verklig aktivitet och tidigare erfarenheter. 
(ibid; Kolb, 1984; Marsick & Watkins, 1990; Moody, 2012). I en artikel av Yardeley, Teunissen 
och Dornan (2012) belystes lärande som utlöses av en praktisk upplevelse på arbetsplatsen, det 
vill säga lärande genom att praktiskt delta i den specifika uppgiften. Artikeln redogör för 
erfarenheter som ett effektivt tillvägagångssätt för lärandet, oavsett om du är lärare, forskare eller 
den som lär, kommer erfarenhetsbaserat lärande med stor sannolikhet vara av stor betydelse för 
lärandet på arbetsplatsen. (ibid.). 
 
Även Moody (2012) redovisar i sin artikel att erfarenheter är ett effektivt verktyg för den lärande, 
hon presenterar hur arbetsplatsen kan använda detta för att leverera konkreta och mätbara 
affärsmål. När folk tänker över deras mest kraftfulla lärandesituationer, refererar dem flesta inte 
till en konferens, akademiska studier eller klassrumsbaserad undervisning. Istället refererar dem 
till olika erfarenheter som varit rörliga, fysiska och utmanande i någon form, som ibland är 
arbetsrelaterat och ibland inte. I denna studie presenteras undersökningar som gjorts på tre olika 
företag i Storbritannien, som alla införlivade erfarenhetsbaserade lärande aktiviteter i sina 
utvecklingsstrategier. Artikeln redogör för företagens olika tankar och bevis på varför denna 
metod fungerade bra för dem. (ibid.). 
 
Områden som företagen ville utveckla berörde teameffektivitet, ledarskap, sammanhållning och 
kommunikationsförmåga. Främst fokuserade företagen på aktiviteter och kurser i utomhusmiljö 
för att vidga teamet utanför deras normala komfortzoner. Ett av företagen anordnade även 
utbildning i ett annat land. Situationerna gav personalen bland annat möjlighet till att 
experimentera med olika kommunikationsstilar och metoder för att klara sig tillsammans under 
andra förhållanden. Vidare skapades möjlighet att ge varandra feedback liksom utforska 
alternativen för att samarbeta tillsammans på ett annorlunda sätt. Denna erfarenhet följdes upp i 
det ordinarie arbetet, genom att se tillbaka på lärdomarna från utbildningen och hur dem kunde 
tillämpas i specifika arbetsprojekt och utmaningar. Uppföljning och feedback efter utbildningen 
framkom vara en betydande del för att lyckas med den lärandesituationen. Även interaktion med 
varandra liksom återkoppling från andra respondenter i utbildningen var viktiga delar för att ta sig 
vidare i karriärutvecklingen. (Moody, 2012). 
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Sammantaget framkom det klart och tydligt från alla företagen att erfarenhetsbaserat lärande 
levererade resultat. Det som levererade affärsresultat var lärande genom gemensamma 
erfarenheter, lärande från andra respondenter genom feedback och noggrann uppföljning. Något 
som också klargjordes var att djupgående inlärningsupplevelser stannar med en person långsiktigt 
och det blir en lärdom dem går tillbaka till. (ibid.). 
 
Slutligen framför Moody (2012) att aktiviteterna som anordnades i denna studie med 
erfarenhetsbaserat lärande som verktyg, kan vara dyrare än de traditionella klassrumsbaserade 
utbildningarna. Företagen i denna studie införlivade det erfarenhetsbaserade lärandet genom 
kurser utomlands och i utomhusmiljö, vilket också medför en större kostnad. Ändock 
konstaterades det att den dyrare investeringen gav större avkastning. Individer lär lättare genom 
erfarenheter, då de kommer ihåg vad de lärt sig långsiktigt och dem är mer lojala och engagerade 
på grund av dem. (ibid.). 
 

Kompetensutveckling på individ- och gruppnivå 

Ellström och Kock (2008) belyser i en studie vikten av att satsa på kompetensutveckling. 
Forskarna lyfter flera frågeställningar som även utgör utgångspunkten för kartläggningen. 
Studien definierar kompetensutveckling som en övergripande beteckning för de olika åtgärder 
som kan användas för lärande. Detta för att påverka kompetensförsörjningen på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Kompetensutvecklingen sker på olika sätt, det kan handla om både intern 
rörlighet bland personalen och utbildning för personalen, detta kan förekomma både internt och 
externt. (ibid.). Ett ytterligare perspektiv kan tillämpas i detta sammanhang som härleds från 
tidigare studier beträffande arbetsmiljön. Studier indikerar på att en arbetsmiljö som tillåter och 
stimulerar lärande och kompetensutveckling kan också vara av grundläggande betydelse för den 
anställdes hälsa och välbefinnande. (Karasek & Theorell, 1990).   
 

Effekter av kompetensutveckling 

Genom kompetensutveckling kan ett flertal positiva effekter uppnås. Med effekter menas en 
förändring på individ-, grupp- eller organisationsnivå som ett resultat av deltagande i någon form 
av utbildningsprogram. Dessa förändringar kan gälla kunskaper, färdigheter, beteende eller någon 
annan aspekt av mänsklig kompetens. Effekterna av kompetensutveckling har framförallt 
diskuteras på individnivå. (Ellström & Kock, 2008). Det som bland annat synliggjorts i denna 
kartläggning var att kompetensutveckling ger en ökad skicklighet gällande sin egen förmåga att 
hantera arbetsuppgifter, ökad motivation att lära sig nya saker liksom en bättre helhetssyn på 
arbetet. Vad gäller framgångsrika strategier för kompetensutveckling i organisationer kan detta 
kännetecknas genom ett samspel av flera faktorer. Kartläggningen redogör för bland annat 
deltagarnas tidigare erfarenheter liksom en tydlig struktur och planering för utbildningen. (ibid.). 
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Kompetensutveckling genom interaktioner 

En annan studie gjord av Koopmans, Doornbos och Van Eekelen (2006) studerades 
lärandesituationer som uppstår genom interaktioner på jobbet, alltså lärande på gruppnivå. 
Intresset berörde de konkreta aktiviteterna hos de som lär och deras samspelspartner (den person 
interaktionen/samspelet sker med). Ett flertal studier indikerar på att just interaktionen är en viktig 
utgångspunkt för den pågående utvecklingen av arbetstagare. (ibid.). Till exempel framför Eraut, 
Alderton, Cole och Senker (1998a) arbetsupplevelser och interaktionen med kollegor som det 
mest bidragande till den kontinuerliga utvecklingen samt förfiningen av kunskap. 
Resultaten som framkom för lärande på arbetsplatsen av den anställde som ska lära var fem 
generella typer av aktiviteter. Det vanliga arbetet, att tillämpa något nytt, söka ny information, 
utbyta information och tänka på arbetslivserfarenheter. Vidare presenteras resultaten för de 
aktiviteter hos samspelspartnern som genererar i lärande för den anställde som ska lära. Dessa 
resultat grupperades i fem olika grupper, ge respons på arbetet, vara en förebild för den som lär, ge 
information vad gäller arbetsprestanda, utbyte av information och vara ett lärande stöd för den 
som lär. (Koopmans, Doornbos & Van Eekelen, 2006). 

Sammanfattning tidigare forskning 

På arbetsplatsen spenderas större delen av vårt liv och Le Clus (2011) menar därav att denna arena 
är viktig för individens utveckling och lärande. Lärande under både formella och informella 
förhållanden bör förekomma för att skapa en effektiv lärandemiljö (ibid; Park & Choi, 2016). 
Formellt lärande innefattar situationer där lärandet är avsiktligt planerat, till exempel genom 
undervisning. Informellt lärande avser motsatsen och sker under oplanerade förhållanden i 
vardagen. (Le Clus, 2011). Lärandet kan vidgas ännu mer genom reflektion och analys av 
erfarenheter, Moody (2012) menar att erfarenhetsbaserat lärande som verktyg kan gynna 
arbetsplatsens utveckling. Vidare kan lärande ske genom kompetensutveckling som har 
innebörden att försörja sin personal med rätt utbildning och kompetens (Ellström & Kock, 2008). 
En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling kan gynna anställdas 
hälsa och välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990). 
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Teoretisk referensram 
I kommande avsnitt redogörs den teoretiska referensramen för studien. Aktuella begrepp och 
tillvägagångssätt kommer att presenteras. 
 

Hälsofrämjande perspektiv 

Friskfaktorer är den del som utgör grunden för studiens hälsofrämjande perspektiv vilket 
presenteras i studiens resultat och tas upp i diskussionen, dessa friskfaktorer är kursiverade i 
texten. Som bakgrund till friskfaktorer beskrivs hälsa ur olika synvinklar.  
 
Hälsa kan förstås genom två olika synsätt, dessa benämns som det biomedicinska eller holistiska 
synsättet. Att se hälsa från ett biomedicinskt synsätt förekommer vanligast inom det medicinska 
området och fokuserar på vad som orsakat sjukdom eller ohälsa, även kallat riskfaktorer. 
(Hansson, 2004; Eriksson & Winroth, 2015). Motsatsen till detta är det holistiska synsättet, som 
förklarar hälsa utifrån en helhetssyn (Antonovsky, 2005). Detta synsätt fokuserar istället på 
faktorer som bidrar till välmående och hälsa, det vill säga friskfaktorer. I praktiken benämns det 
holistiska synsättet genom hälsopromotion eller hälsofrämjande arbete där det främst handlar om 
att främja hälsa och stärka friskfaktorer. (Hansson, 2004; Eriksson & Winroth, 2015).    

Friskfaktorer 

Som ovan nämnt fokuserar friskfaktorer på vad som bidrar till välmående och hälsa, dock kan 
detta variera mellan individer. I och med att människan bedömer friskfaktorer på olika sätt kan de 
se olika ut. (Abrahamson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, Miller, Söderlund & Trollestad, 
2003).    
 
Vad gäller friskfaktorer i arbetslivet finns gemensamma nämnare från ett flertal författare och 
forskare. Goda sociala relationer är en utav dessa friskfaktorer, inte minst bidrar detta till 
individens hälsa utan skapar även effektiva arbetsteam samt att det gynnar verksamhetens 
utveckling. Vad gäller den individuella utvecklingen och möjlighet till att växa kompetensmässigt 
ses också som en friskfaktor. Får individen möjlighet att utvecklas och vidga sin kompetens på 
arbetsplatsen bidrar det till en känsla av ansvar. (Eriksson, 2003; Härenstam, 2010; Sandberg, 
2011). 
 
Att få feedback och återkoppling ses vidare som viktiga friskfaktorer i arbetet. Ledaren har här en 
betydande roll för individens feedback, beroende på vilket sätt feedbacken ges och tas emot kan 
den få olika innebörd. Feedbacken behöver därför läggas upp konstruktiv. Genom att ta emot 
feedback skapas en känsla av att bli sedd, det stärker individens välbefinnande samt skapar 
möjlighet till utveckling. (Eriksson, 2003; Önnevik, 2010). Genom en utvecklingsprocess eller i 
beslut involvera medarbetare skapas delaktighet som också det är en viktig friskfaktor i 
arbetslivet. Då delaktigheten bidrar till en känsla av att kunna vara med och påverka sin egen 
arbetssituation stärks individens välmående. (Eriksson, 2003; Hansson, 2004). Gemenskapen 
betonas också som en avgörande friskfaktor i arbetet (Eriksson, 2003). 
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Pedagogiska utgångspunkter  

Den pedagogiska ansatsen för studien har tillämpats genom ett flertal pedagogiska teorier. 
Samtliga teorier har applicerats i studien för att analysera och undersöka anställdas upplevelser av 
lärande.  
 
För att identifiera vilken typ av lärande situation som förekommer har formellt- och informellt 
lärande används. Formellt lärande syftar till inplanerade utbildningstillfällen och det informella 
lärandet är det som sker dagligen. Dessa två aspekter används i studien för att beskriva 
tillvägagångssätt för personalens lärande.  
 
Erfarenhetsbaserat lärande inom praktiska yrken utgör en del av kunskapsutvecklingen hos 
individen. Då arbetet på kostenheten mestadels sker praktiskt har denna lärandeteori tillämpats. 
Teorin bygger på att vinna ny kunskap genom att reflektera och observera människans konkreta 
erfarenheter. Erfarenhetsbaserat lärande kommer främst användas i studien för att lyfta och 
redogöra för anställdas önskemål och syn på lärande processen.  
 

Formellt- och informellt lärande 

Lärande genom ett formellt perspektiv är baserat på en organiserad och avsiktlig tillställning. 
Denna tillställning kan anordnas och planeras både internt och externt genom till exempel kurser, 
där syftet är att utveckla och skapa lärande. (Kock, 2010). Vanligtvis associeras det formella 
lärandet i utbildningskontexter mellan lärare och elev i en skolmiljö, men det framkommer också 
på arbetsplatsen. På arbetsplatsen sker formellt lärande genom utbildning och kurser, den mest 
förekommande formen är att det sker genom en traditionell undervisning, som innefattar 
utbildning genom en lärare. (ibid; Rönnqvist, 2004). 
 
Det formella lärandet handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens, vanligtvis genom 
utbildning som sker på eller utanför arbetsplatsen. Formellt lärande har fokus på individnivå för 
att bistå individen med kunskaper där kompetens behöver vidgas, något som också kan resultera 
positivt för verksamheten. (Ellström, 1996; Kock, 2010). 
Det informella perspektivet på lärande sker till skillnad från det formella lärandet under mindre 
anordnade förhållanden. Lärandet är huvudsakligen inte i fokus utan sker omedvetet genom 
vardagliga arbetsuppgifter genom till exempel teambaserat arbete. (Rönnqvist, 2004; Kock, 2010). 
Arbetsmiljöer där de anställda får vara delaktiga i beslut och utrymme för kritisk reflektion 
främjar det informella lärandet. En ytterligare aspekt som bör lyftas är att stödja lärandet genom 
kompetensutveckling, på detta vis främjas bland annat möjligheter att förstå sammanhanget som 
den anställde ingår i. (Ellström & Hultman, 2004). 
 
Då det informella lärandet sker hela tiden i det dagliga arbetet blir det svårt att identifiera 
lärandesituationen och vad som har lärts. Något som vidare kan kopplas samman med tyst 
kunskap, ett exempel på detta är din förmåga att cykla, du kan du inte förklara varför du kan cykla 
då du gör det på automatik. (Lave & Wenger, 1991; Ellström, 2011). 
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Teorin om erfarenhetsbaserat lärande   

Teorin om det erfarenhetsbaserade lärandet utgår från att idéer framställs, formas och omformas 
genom en människas erfarenheter och nya upplevelser. Lärandet kan därför ses som en process i 
ständig rörelse. (Granberg, 2014; Granberg & Ohlsson, 2014). 
Vidare presenterar Kolb (1984) lärandet som en process. Med detta menas att människan ständigt 
lär och när nya uppgifter eller problem ska hanteras tillsätts ny lärdom. Han understryker lärandets 
periodiska karaktär från det första steget, människans konkreta erfarenheter, genom att observera 
och reflektera kring dessa erfarenheter befinner vi oss i det andra steget, det tredje steget berör 
utformningen av abstrakta begrepp och slutsatser grundade på reflektioner, det sista och fjärde 
steget utgör ett aktivt experimenterande. I processen där lärandet sker skapas kunskap genom att 
transformera erfarenheter. Han pratar alltså om erfarenhetsbaserat lärande, där eftersträvas att utgå 
från konkreta erfarenheter i inlärningssituationer. (Kolb, 1984). Nedan följer ni Kolbs modell för 
lärande:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Kolbs (1984) lärandemodell (Erfarenhetsbaserat lärande) (Granberg & Ohlsson, 2014 s. 40). 

 

Kompetens och kompetensutveckling 

Studiens utgångspunkt innefattar arbetsplatslärande vilket är ett omfattande begrepp, därav har en 
avgränsning gjorts där fokus främst ligger på kompetens. Vidare förklaras kompetens i relation till 
utveckling det vill säga kompetensutveckling, som i denna studie tillämpas för att uppmärksamma 
lärandesituationer. I studiens resultat och diskussion framgår vilken kompetensutvecklingsstrategi 
som personalen önskar arbeta efter.  

Kompetens 

Ellström (1996; 1997) presenterar att begreppet kompetens kan ses utifrån olika definitioner. En 
aspekt är att kompetens är den anställdes egenskap, som är en typ av humankapital som kan 
översättas till en viss nivå av prestanda. Termen kompetens kan sammanfattningsvis refereras till 
en individs kapacitet att framgångsrikt hantera en viss situation eller fullgöra en viss uppgift i 



	  
	  
	  

	   19 

arbetet. Vidare handlar det om interaktionen mellan individen och arbetsplatsen, kompetens är ett 
verktyg som hjälper individen att utföra arbetet. (Ellström & Kock, 2008). 

Kompetensutveckling   

Begreppet kompetensutveckling definieras som en gemensam beteckning för de olika åtgärder 
som kan användas för att påverka tillgången av kompetens i en organisation (Axelsson, 1996; 
Andersson, 2000). Åtgärderna avser ett flertal olika ting i organisationen, det kan till exempel 
handla om personalrörlighet och rekrytering både vad gäller internt och eller externt. Även formell 
utbildning av personal genom till exempel kurser, på eller utanför arbetsplatsen, liksom olika typer 
av informell utbildning som arbetsplatsträffar och utvecklingsprojekt. Det handlar också om att 
försörja personal med lärande i relation med utförande av dagligt arbete, med eller utan speciella 
instruktioner. Slutligen kan åtgärderna beröra avsiktliga förändringar av arbetsuppgifter eller i 
verksamheten, till exempel arbetsrotation eller arbetsutveckling. (Axelsson, 1996; Granberg, 
2003). Sammantaget kan alltså kompetensutveckling på arbetsplatsen stå för en eller flera av dessa 
åtgärder liksom ingå i en procedur av åtgärder (Ellström, 2010). 
 
Ellström (2010) framför tre olika strategier för kompetensutveckling, dessa är “Lära-på-jobbet”-
strategin, “lära-sig-själv”-strategin och “lära-av-andra”-strategin (Ellström, 2010).   
 
“Lära-på-jobbet”-strategin, betonar arbetet som den plats där kompetensen bäst utvecklas, 
strategin består av flera olika element. Projekt skapas, grupper formas och möten anordnas på 
arbetsplatsen för att kompetens ska förvärvas. Strategin bygger främst på lärandeaktiviteter i form 
av kurser på arbetsplatsen, studiebesök vid andra avdelningar, möten med personalen och 
framställandet av arbetslag samt arbete i projekt. (ibid.). 
 
“Lära-sig-själv”-strategin, denna strategi bygger på en mer klassisk syn på lärande och 
kompetens, den bygger på aktiviteter i form av anordnade kurser utanför arbetsplatsen, 
facklitteratur köps in och den lärande arbetar självständigt. Strategin innefattar vanligen tre tydliga 
steg: kursen hålls av en kursanordnare utanför arbetsplatsen och som ovan nämnt inköps litteratur 
samt studier bedrivs på egen hand. Kompetens ska enligt denna strategi överföras från lärare till 
elev, och innebär alltså att kompetens förvärvas utanför arbetsplatsen och den operativa 
verksamheten. (ibid.). 
 
“Lära-av-andra”-strategin, den sista och tredje strategin kan ses som en kombination av de två 
ovan nämnda. Här har även arbetsplatsen en stor betydelse, men inte den egna, utan andra 
liknande arbetsplatser. Strategin sker alltså främst genom deltagande i nätverk och externa 
studiebesök. Syftet är imitation och reproduktion av andras kompetens, och ambitionen är således 
att lära sig genom att se hur andra gör. (ibid.). 
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Metod 
Under metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet för denna studie, vilket innefattar olika val 
och överväganden utefter relevans för studien.  
 

Design 

I början av vår studie gjordes en tidsplan, det skapades ett så kallat Gantt-schema. Detta för att få 
en bra struktur och underlätta undersökningen. Tidsplanen justerades under vägens gång då vissa 
moment behövdes omstruktureras. Tillvägagångssättet för denna studie utgick från en kvalitativ 
forskningsdesign, vilket baseras på att samla in empiri från intervju som vidare analyseras (Ahrne 
& Svensson, 2015). Empirin samlades in genom tre olika fokusgruppsintervjuer där första 
intervjutillfället varade 30 minuter, andra intervjun 25 minuter och det sista intervjutillfället 
pågick i 50 minuter. Information kring hur en kommun arbetar har inhämtas från relevant 
kurslitteratur, information togs även från den primära kommunens hemsida. Detta både för att få 
en större förståelse i hur en kommun bedrivs liksom hur den primära kommunen arbetar i 
dagsläget. 
 

Urval 

Denna undersökning är en del av ett befintligt forskningsprojekt som bedrivs av ett flertal forskare 
från Högskolan i Halmstad, projektet bedrivs på en kommun i Sverige. Studiens forskare fick 
möjlighet att ur ett hälsofrämjande perspektiv studera upplevelser av arbetsplatslärande, och blev 
genom studiens handledare tilldelade en avdelning som arbetar med kost. Efter tilldelningen av 
kostenheten lades fokus på sammansättningar av fokusgrupper. Detta är en form av fokuserade 
gruppintervjuer där en mindre grupp människor träffas för att diskutera ett bestämt ämne 
tillsammans, kallat fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2000).  
 
Antalet deltagare i en fokusgrupp rekommenderas vara mellan fyra och sex personer (ibid.). Det 
bokades in totalt tre fokusgruppsintervjuer på den kommunala kostenheten varav fem personer i 
varje fokusgrupp efter Wibecks (2000) rekommendationer. Dessa fem personer valdes ut genom 
kontaktpersonen på kostenheten, som utsåg efter möjligheter och vad som ansågs passande både 
för verksamheten och personalen, detta kan så sätt ses som ett tillgänglighetsurval. Studiens 
forskare valde att inte komma med önskemål eller förslag på respondenter, då någon större 
kännedom kring kostenhetens anställda inte fanns. Då den kommunala kostenheten snabbt gav 
tillträde till att undersöka personalen och det var det första tillgängliga kan det också ses som ett 
bekvämlighetsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det slutgiltiga urvalet blev tre stycken 
fokusgruppsintervjuer, där fokusgrupp ett hade tre respondenter, fokusgrupp två hade två 
respondenter och den sista och tredje fokusgruppen hade fyra respondenter. Vilket gav totalt nio 
respondenter och sammantaget sex personer som inte deltog. Samtliga respondenter som deltagit i 
studien presenteras baserat på den bakgrundsinformation som framkom från intervjutillfällena (se 
tabell 1 nedan).  
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Tabell 1. Beskrivning av respondenterna. 

 

Datainsamling/Dataproduktion 

För att få en djupare förståelse för anställdas upplevelser och tankar kring det aktuella ämnet på 
kostenheten valdes fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Fokusgruppsintervjuer är ett 
effektivt tillvägagångssätt när forskaren vill fånga interaktionerna mellan deltagarnas tankar. För 
att skapa en helhetssyn var vår roll i gruppintervjuerna av vikt. Studiens forskare behövde lyssna, 
anteckna och bjuda in till samtal för att skapa ett deltagande från samtliga personer då allas åsikter 
var värdefulla. (Wibeck, 2000). 
 
Ett första steg i insamlingen var att utforma ett missivbrev (se bilaga 1). Missivbrevet skickades ut 
till de anställda på kostenheten för att väcka intresse och framföra deras betydelse av att delta. Ett 
missivbrev ska bland annat innehålla en kort presentation om studien, relevant information och 
kontaktuppgifter till dem som bedriver studien (Ejlertsson, 2014). Vårt missivbrev skickades ut ca 
två veckor innan intervjutillfällena. I nästa skede utformades ett metodunderlag för 
intervjufrågorna och den så kallade intervjuguiden. Intervjuguiden kom att utformas i fem olika 
delområden som utgick från studiens syfte och frågeställningar. För varje område avsattes en 
maximal tidsram på 20 minuter för diskussion. Sammanlagt utformades 16 intervjufrågor som 
användes i varje fokusgrupp och det avsattes maximalt två timmar per grupp, detta för att ha god 
marginal om något oväntat skulle hända eller om en paus skulle behövas. Dessa 16 intervjufrågor 
pilottestades inte. När intervjufrågorna utformades följdes Wibecks (2000) instruktioner, frågorna 
bör undvika ledande- och slutna frågor det vill säga frågor som innefattar ja/nej svar. Frågorna ska 
väcka intresse liksom skapa en diskussion, viktigt blir också att frågorna görs tydliga samt 
begripliga. (ibid.). Med hjälp av intervjuguiden samlades empirin in genom semistrukturerade 
intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att frågorna inte 
behöver komma i en specifik ordning vilket medför en stor frihet vid intervjutillfället. Vidare 
menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det blir möjligt att ställa följdfrågor och risken 

Fokusgrupp Kön Respondent Arbetslivserfarenhet Anställning Längd fokusgrupp

1 Kvinna G1:1 24 år Heltid 30 minuter

1 Kvinna G1:2 Framgår ej Heltid 30 minuter

1 Kvinna G1:3 10 år Heltid 30 minuter

2 Kvinna G2:1 8 år Heltid 25 minuter

2 Man G2:2 9 år Heltid 25 minuter

3 Kvinna G3:1 11 år Heltid 50 minuter

3 Kvinna G3:2 30 år Heltid 50 minuter

3 Kvinna G3:3 10 år Heltid 50 minuter

3 Man G3:4 Framgår ej Heltid 50 minuter
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för att respondenterna inte håller sig till frågorna minskar, det blir även lättare att styra 
diskussionerna mot syfte och frågeställningar.  
 
Ljudinspelningar samt anteckningar togs under intervjuerna för att uppmärksamma och förtydliga 
relevanta delar (Wibeck, 2000; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Anteckningarna kunde även 
användas som back-up om inspelningarna skulle gå miste. Då vi var tre som bedrev studien fick 
alla möjlighet att hålla i varsin fokusgruppsintervju. Under varje tillfälle användes tre Iphone-
enheter som spelade in genom appen röstmemon, efter avslutad transkribering raderades 
materialet. 
 

Databearbetning och analys  

I detta skede påbörjades vår analys och transkribering gjordes där alla utsagor blev nedskrivna 
ordagrant, vilket resulterade i 15 sidor text. Transkriberingen utförs baserat på syftet med studien, 
generellt bör inga viktiga detaljer utelämnas som kan vara värdefulla för studiens resultat 
(Tholander & Thunqvist-Cekaite, 2015). I nästa steg analyserades det transkriberade materialet, då 
lästes materialet utan att lägga någon större vikt på specifika utsagor. Materialet lästes en andra 
gång och då för att hitta relevanta samband, dessa relevanta utsagor markerades med olika färger. 
Utsagor som inte lämpade sig för studien reducerades. 
 
Vidare i analysen användes en kvalitativ innehållsanalys, grundtanken med den är att analysera 
materialet med hjälp av en tabell som består av olika rubriker (Wibeck, 2000). Genomförandet 
omfattar fem olika steg (se tabell 2). Det första steget var att hitta textinnehåll, där en utsaga 
valdes ut ur det noggrant transkriberade materialet som markerats med en färg. Vidare i steg två 
studerades kopplingar till syftet, detta för att bedöma om textinnehållet var relevant för studien. 
Om textinnehållet hade en koppling till syftet gjordes i steg tre ytterligare en bedömning för att se 
om det fanns eller inte fanns en koppling till teorin utifrån den teoretiska referensramen. I steg 
fyra skapades underkategorier för att slutligen i steg fem kunna hitta kategorinamn.   
 
Utöver den kvalitativa innehållsanalysen hade analysen för studien en abduktiv ansats, då den 
insamlade empirin har bearbetats utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Att utgå får abduktion 
innebär att en forskare pendlar mellan teori och empiri. Thurén (2007), Thornberg och Fejes 
(2015) beskriver att en abduktiv ansats kan ses som en kombination av en induktiv och deduktiv 
ansats. En induktiv ansats utgår från att generera teorier, en deduktiv ansats innebär istället att 
forskaren skapar olika hypoteser som därefter granskas kritiskt. (Thurén, 2007; Thornberg & 
Fejes, 2015). I nedanstående tabell presenteras ett exempel på hur innehållsanalysen har gått till. 



	  
	  
	  

	   23 

 

 
Tabell 2. Utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen. 
 

Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till före, under och efter genomförandet 
av en studie. Dessa fyra etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011; 
Ejlertsson, 2014). Nedan presenteras de olika principerna i relation till denna studie. 

Informationskravet 

Detta krav berör relevant information som ska framföras för studiens respondenter, det vill säga 
vilken deras uppgift blir i studien, studiens syfte samt upplysa om frivilligheten att delta. 
(Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011; Ejlertsson, 2014). I denna studie har 
missivbrevet främst baserats utifrån detta krav, missivbrevet avser det informationsbrev som ges 
till studiens respondenter. I brevet redogjordes för betydelsefull information kring studiens syfte, 
vilka hänsynstaganden som gjorts samt kommer att göras i studien och rätten till deras frivillighet 
att delta. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet berör de handlingar om respondentens rätt att avgöra om sin medverkan i 
studien. Inom ramen för detta krav bör alltså forskaren inhämta samtycke från respondenterna. 
Även vad gäller publicitet av framtida resultat för studien bör samtycke medges till exempel om 
en publikation kommer att ske i media. (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011; 

Textinnehåll Koppling till syfte Koppling teori Underkategori Kategorinamn
“Att lära sig bidrar till att 
man mår bra, 
kanske genom att man varit 
på kurs och den har inspirerat 
och tänker att det här var bra” 
(G2)                                         
“... och så får man ju alltid 
feedback varje dag utav 
varandra. Viktigt med 
samarbetet och 
gemenskapen” (G1)

Hälsofrämjande perspektiv Friskfaktorer Feedback, delaktighet och 
gemenskap 

 

Flera friskfaktorer 
bidrar till lärande 

“Man lär sig något varje dag. 
Det är en ständig lärdom. 
Varför gjorde jag så? Varför 
gjorde jag inte så?” (G3) 
“Lärande för mig är 
inspiration från 
andra människor, kurser som 
det inte blir något av...” (G2)

Arbetsplatslärande	 Formellt/informellt  
Erfarenhetsbaserat lärande

Lärande genom erfarenheter Lärandet upplevs
ske hela tiden 

“... det är lite dåligt med två 
sammankomster 
på elva år…” (G3)              
“Jag tycker det är bra med 
kurser då och då 
för att de hela tiden 
ändra sig, världen 
ändrar sig…” (G1)

Arbetsplatslärande Kompetens 
Kompetensutveckling 

Kontinuerliga 
utbildningsmöjligheter önskas

Brist på 
kompetensutveckling 
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Ejlertsson, 2014). Hänsyn till detta krav togs genom missivbrevet som skickades ut före 
intervjutillfällena och genom ett formulär där respondenterna fick anmäla sig till att delta. Detta 
med hjälp av kontaktpersonen på kostenheten.  

Konfidentialitetskravet 

Huruvida respondenternas identitet behandlas berör det tredje kravet, konfidentialitetskravet. 
Respondenterna i studien ska behandlas helt konfidentiellt vilket betyder att personerna inte ska 
kunna identifieras eller avslöjas. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 
dem. (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011; Ejlertsson, 2014). Respondenterna i 
studien presenterades inte med namn, istället användes olika siffror för respektive person. Detta 
för att ingen respondent skulle kunna identifieras eller avslöjas. 

Nyttjandekravet 

Vidare får den insamlade empirin endast används i avsikt för forskningen detta utifrån sista och 
fjärde etiska kravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011; Ejlertsson, 
2014). Studien använde enbart den insamlade empirin för studiens räkning och det inspelade 
materialet raderades efter transkriberingen.    

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer studiens forskare att reflektera över olika aspekter som är viktiga för en 
kvalitativ studie. Reflektionen kommer ske med hjälp av begreppen: giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och trovärdighet. 

Giltighet 

Studien tillämpade teori som analysverktyg för att kunna analysera den insamlade empirin från 
intervjuerna därav valdes en abduktiv ansats. Användningen av en abduktiv ansats innebär att 
studiens slutsatser kan leda fram till ny data som i framtiden kan förändras genom nya hypoteser 
och teorier.(Thornberg & Fejes, 2015). Eftersom arbetsplatslärande är under kontinuerlig 
utveckling anser studiens forskare att en abduktiv ansats var ett lämpligt val, detta kan leda till en 
bättre förståelse kring området och dess ständiga utveckling.  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) gynnar ett abduktivt förhållningssätt en forskare, då forskaren 
inte blir lika låst som i ett deduktivt eller induktivt förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) 
riktar även kritik mot att använda abduktiv ansats. Dem menar att en forskare är färgade av 
tidigare forskning och att forskare omedvetet endast utgår från den valda teorin och stänger ute 
alternativa tolkningar. (ibid.). I denna studie valdes just en bred teoretisk referensram innan 
intervjuerna genomfördes, därför kan det ifrågasättas om studiens forskare gjorde ett lämpligt val 
när den breda teoretiska referensramen valdes. Arbetsplatslärande är ett brett område och när teori 
studerades innan intervjuerna blev det därför svårt att avgränsa teorier. Däremot anser forskarna 
att en större avgränsning i detta fall inte hade spelat så stor roll då de flesta teorier visades tydligt i 
empirin, om så fallet inte var kunde teorier väljas bort i stället. Forskarna är medvetna om Patel 
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och Davidsons (2011) kritik men anser att studien ändock hade möjlighet att undvika alternativa 
tolkningar genom detta tillvägagångssätt.   
 
Studiens forskare vill särskilt betona att det abduktiva förhållningssättet ökade studiens giltighet, 
eftersom en abduktiv ansats ger möjlighet att fylla på den teoretiska referensramen eller reducera 
teorier om det skulle behövas (Patel & Davidson, 2011). Även genom studiens användning av den 
kvalitativa innehållsanalysen anser studiens forskare att giltigheten för studien ökade, då resultatet 
i ett tidigt skede noggrant blev granskat till syfte och frågeställningar. 

Tillförlitlighet 

Thurén (2007) förklarar att en forskare befinner sig på osäker mark när människors känslor och 
upplevelser ska tolkas. Denna kritiska aspekt som Thurén (2007) framför har studien tagit hänsyn 
till. Studien har genomförts och empirin har bearbetats av tre personer, vilket medfört att 
tolkningar har gjorts från flera perspektiv som gynnar tillförlitligheten. Tolkningar ser olika ut och 
baseras på förförståelsen, bland annat påverkas förförståelsen av individens bakgrund eller 
yrkesroll. (ibid.). Detta kan således påverka resultatet, något som också fanns i åtanke när studien 
genomfördes. I efterhand har reflektioner kring maktposition uppmärksammas som kan påverka 
tillförlitligheten, då intervjuerna genomförts av tre personer kan detta bidragit till att 
respondenterna upplevt underläge vilket följaktligen kan påverkat deras svar. 
 
För att öka tillförlitligheten ännu mer hade observationer kunnat bistå fokusgrupperna med mer 
empiri, detta som ett kompletterande moment för att få en bättre inblick över hur verksamheten 
fungerar. En observation innebär att fenomenet i fråga studeras i det dagliga arbetet (Lalander, 
2015). En observationsstudie hade kunnat bidra med en större översikt kring hur lärandet faktiskt 
sker i praktiken en vanlig arbetsdag (ibid.). Under intervjutillfällena användes ljudinspelning som 
insamlingsmetod, detta är ett tillvägagångssätt som anses vara av fördel då inspelningarna 
dokumenterar allt som framkom under intervjutillfällena. Studiens intervjufrågor skickades inte ut 
i förväg för att respondenterna inte skulle få möjlighet att vinkla svaren, detta val gjordes för att 
öka tillförlitligheten. 
 
Andra aspekter kring intervjutillfällena som kan ha påverkat tillförlitligheten negativt är 
intervjuguiden. Valet av intervjufrågor valdes efter syfte och frågeställningar, olika kategorier 
skapades för att få en tydlig struktur. Dock hade intervjuguiden med nytta kunnat pilottestas före 
fokusgruppstillfällena (Boréus, 2015). Något som märktes vid intervjutillfällena var att två av 
frågorna hade kunnat omformuleras och förenklats för att skapa en tydligare förståelse hos 
respondenterna. Detta involverade frågorna ”Har lärandet någon betydelse för er hälsa?” och 
”Vad innebär kompetens för er?”. En förenkling av frågorna fick därför göras på plats och detta 
skulle kunna medföra att frågorna utföll mer ledande, detta enligt Wibeck (2000) är något som bör 
undvikas.  

Överförbarhet 

Fördelen med att studien valde fokusgruppsintervjuer var att möjlighet till reflektion kring 
intervjufrågorna skapades, detta genom att personalen fick diskutera tillsammans (Wibeck, 2000). 
Genom interaktion som sker i grupp delas kunskap, tidigare erfarenheter och olika tankesätt, vilket 
kan skapa ny kunskap hos respondenterna liksom ännu djupare diskussioner som således kan ge 
studien en större helhetssyn (ibid.). Ett faktum som kan ha påverkat studiens överförbarhet är 
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deltagandet i fokusgrupperna. Enligt Wibeck (2000) ska fokusgruppsintervjuer inte utföras med ett 
lägre deltagande än fyra personer. Respondenterna i varje fokusgrupp beräknades vara fem 
stycken, men på grund av sjukdomar och övriga hinder blev deltagandet lägre än 
rekommendationerna. En anledning till detta kan vara det framflyttade datumet för 
fokusgruppstillfällena, då det från början planerade datumet blev inställt. Därför fick 
fokusgrupperna skjutas upp en vecka, vilket kan ha påverkat respondenternas möjligheter till att 
delta. Något som yttrades i enlighet med Wibecks (2000) riktlinjer om att få igång diskussionerna, 
var att ett större deltagande än tre personer krävs. I fokusgruppen med fyra respondenter 
anmärktes en markant skillnad i diskussionsmaterial jämfört med fokusgruppen där enbart två 
respondenter medverkade. I efterhand fanns tankar kring att en påminnelse med fördel hade 
kunnat skickas ut före fokusgruppstillfällena. Detta enligt Ejlertsson (2014) skulle kunna bidra till 
att deltagandet blivit större. Däremot vill studiens forskare ändå lyfta fördelen med mindre 
grupper, då det anmärktes en bekvämlighet hos respondenterna och det upplevdes att alla vågade 
ta egna initiativ till att delta i intervjun. 
 
Avslutningsvis kan urvalet ifrågasättas till studiens överförbarhet. Urvalet i denna studie valdes av 
kontaktpersonen på den kommunala kostenheten, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) inte är den bästa vägen att gå. Författarna anser att det är bra om forskarna i en 
urvalsprocess själv får styra den. Risken med att inte styra urvalet själv är att forskaren inte kan 
vara säker på att urvalet inte är manipulerat, i den avsikt att kontaktpersonen valt personer som 
den anser ger “passande” svar. (ibid.). Dock framvisar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 
urvalsprocessen som behövande av samarbetet från en ansvarig som har rätt tillgångar. Då 
studiens forskare ingick i ett forskningsprojekt och blev tilldelade detta urval, fanns ingen 
möjlighet att tacka nej. 

Trovärdighet  

Enligt Charmaz (2014) innebär trovärdighet att dina påståenden du kommit fram till är väl 
underbyggda av data. En viktig del för att stärka trovärdigheten i en studie menar Westlund (2015) 
vara att beskriva analysen och tolkningarna i flera olika steg. Dessa steg innefattar, bearbetning av 
det empiriska materialet, läst litteratur, konstruera ett kategorischema och visa på att resultatet är 
en tolkning. Dessa fyra stegen har studien tillämpat och trovärdigheten har därför stärkts. Ett 
exempel på detta är att studiens inspelningar under intervjutillfällena gick att spela upp obegränsat 
antal gånger. Detta stärker trovärdigheten för att ingen värdefull empiri ska gå miste eller 
förvrängas (Wibeck, 2000; Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Studien har vidare tagit hänsyn till olika etiska principer och därav följt riktlinjer för att bedriva 
forskning på ett korrekt sätt, detta enligt Bryman (2011) stärker trovärdigheten för en studie.  
 
En av studiens brister kan vara deltagandet, studien hade endast nio deltagare och resultatet kan 
därför bli svår att generalisera för alla kommunala kostenheten i Sverige. Hade studien däremot 
genomförts på flera olika kostenheter runt om i Sverige hade trovärdigheten stärkts och en 
eventuell generalisering hade kunnat utföras.   
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Resultat 
I resultatavsnittet presenteras tre olika kategorier med en eller två underkategorier vardera som 
analysen genererade i (se tabell 3). Kategorierna som uppkom var: Flera friskfaktorer bidrar till 
lärande, Lärandet upplevs ske hela tiden och Brist på kompetensutveckling.  

 
Tabell 3. Redovisning av kategorier och underkategorier.  

 

Flera friskfaktorer bidrar till lärande  

Den första kategorin förmedlar hur de olika grupperna uppfattar vad som bidrar till hälsa och 
lärande. Kategorin är uppdelad i två underkategorier, Sociala relationer och Feedback, delaktighet 
och gemenskap. 

Sociala relationer  

I alla tre fokusgrupperna riktades stort fokus på de sociala relationerna, grupperna lyfte sociala 
relationer som en stor betydande del för hälsan. Grupperna menade på att sociala relationerna 
stärker lärandet och personliga utvecklingen. Detta sker vanligen genom att grupper tillsammans 
hjälps åt att lösa svåra arbetsuppgifter. Vanligtvis när en svår arbetsuppgift hanteras brukar detta 
ske genom att diskutera och laga maten tillsammans. Framförallt förmedlade grupperna på att 
genom att hjälpa varandra bidra detta till en ständig lärprocess som stärker ens personliga 
utveckling. 

”Att man kan prata med varandra, det är liksom a och o egentligen…” G3.1 
 

Underkategori Kategorinamn

Sociala relationer

Feedback, delaktighet och gemenskap
Flera friskfaktorer bidrar till lärande 

Lärande genom erfarenheter Lärandet upplevs ske hela tiden

Förutsättningar för kompetensutveckling 

Kontinuerliga utbildningsmöjligheter önskas Brist på kompetensutveckling
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Feedback, delaktighet och gemenskap 

Vidare menar grupperna att de sociala relationerna sker genom att ge varandra feedback, vara 
delaktig och ha en bra gemenskap. Dem anser att likasom ett äktenskap måste fungera mellan 
parterna för att må bra, måste även samarbetet mellan arbetskollegor fungera. Grupperna anser att 
lärandet sker bäst genom praktiska utbildningar där dem får vara just delaktiga. Således är 
feedback, delaktighet och gemenskap viktiga för både hälsan och lärandet. Grupperna förmedlar 
även dessa faktorer som bidragande för lärandet och den personliga utvecklingen. Likaså anser 
grupperna lärandet ha en positiv inverkan för hälsan.   

“... och så får man ju alltid feedback varje dag utav varandra. Viktigt med samarbetet och 
gemenskapen” G1:1 

“Ja, man ska både vara delaktig och ge feedback till varandra.” G1:2 
 

(G1) 

“Att lära sig bidrar till att man mår bra, kanske genom att man varit på kurs och den har 
inspirerat och tänker att det här var bra.” G2:1 
 
“Ja, definitivt.” G2:2 
 

(G2) 
        

Lärandet upplevs ske hela tiden 

Denna kategori behandlar gruppernas syn på lärande och har underkategorin, Lärande genom 
erfarenheter.  

Lärande genom erfarenheter  

Resultatet visar från samtliga grupper att lärande är något som sker hela tiden, dem anser att ny 
lärdom tillsätts varje dag om viljan finns. Lärande på arbetsplatsen sker bäst genom gruppen, då 
de menar att lärandet främst sker i samspelet med varandra och andras erfarenheter. Ett exempel 
som grupperna tar upp i relation till lärande genom erfarenheter är främst i form av den rotation 
som sker på arbetsplatsen, det vill säga viss personal som roterar runt på olika arbetsplatser. Detta 
ger möjlighet till att inspireras och lära av andras erfarenheter.  
 
Samtliga grupper upplever också att lärandet på arbetsplatsen både kan ske praktiskt- och 
teoretiskt. Grupperna anser att båda tillvägagångssätten är viktiga och att lärandet i dagsläget mest 
sker i praktiken. Dem framför de praktiska momenten för att få en djupare förståelse för den 
arbetsuppgiften i köket, det vill säga servera en större mängd människor både frukost, lunch och 
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mellanmål. En annan aspekt grupperna tar upp är desto fler gånger en arbetsuppgift görs desto 
bättre kan också arbetsuppgiften behärskas. Således utförs arbetet i många avseenden på rutin.  
 
“Jag tycker lärande är när man lär sig något nytt då. Det gör man ju hela tiden.” G1:1 
 
“Ja precis, jag lär mig något nytt varje dag.” G1:2 

(G1) 
 
“Man lär sig något varje dag. Det är en ständig lärdom. Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag 
inte så?” G3:2 
“Precis, har man gjort köttfärssås 300 gånger så vet man hur man gör.” G3:3   
 
“Ja man gör det på rutin.” G3:2 

 (G3) 

 

Brist på kompetensutveckling 

Den sista och tredje kategorin belyser gruppernas upplevelser av kompetensutveckling och hur 
förutsättningarna ser ut. Kategorin är uppdelad i två underkategorier, Förutsättningar för 
kompetensutveckling och Kontinuerliga utbildningsmöjligheter önskas. 

Förutsättningar för kompetensutveckling 

Gällande förutsättningar för kompetensutveckling menar grupperna att ledningen inte stödjer 
detta. Det finns inga inplanerade utbildningar för personalen, om det förekommer gäller 
utbildningarna bara för vissa, till exempel för köksledaren. I dagsläget får grupperna istället stärka 
sin kompetens och finna inspiration på egen hand, till exempel genom matlagningsprogram. 
 
“Väldigt längesen vi fick utbildningar, har väl fått någon kurs men händer inte allt för ofta.” G2:1 
 
“Vi har haft några kurser både teori och praktisk sker sammanvävt, fick exempelvis en vegetarisk 
kurs.” G2:2 

(G2) 

 
“...det är de två gångerna jag vet och jag har ändå jobbat på kommunen i elva eller tolv år.” 
G3:1 
 
“ Ja, det är lite dåligt med två sammankomster på elva år.” G3:3 
 
“Jag har arbetat i kommunen 30 år och det är inte mycket utbildningar.” G3:2 

(G3) 
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Kontinuerliga utbildningsmöjligheter önskas 

Det framkom från grupperna att kompetensutveckling sker genom olika kurser som avser både 
praktiska och teoretiska moment. Resultaten visar på att samtliga grupper vill ha mer utbildning 
och tid med arbetsgruppen. Vidare samtalade grupperna om kurser i andra miljöer och inte endast 
för utbildningssyfte utan för att stärka teamkänslan, både med arbetsgruppen och andra skolor i 
kommunen. Med andra miljöer syftade grupperna till platser utanför de närmsta kommunerna. 
Gruppen lyfter kurser, studiebesök och miljöombyte som viktiga i utbildningssyfte. Miljön är en 
aspekt som återkommer i diskussionen flera gånger, grupperna framför det som en inspirerande 
och värdefull aspekt för utbildning. Att ta sig utanför länet eller göra något annorlunda som till 
exempel en båttur är givande, både för den individuella utvecklingen och för sammanhållningen 
på arbetsplatsen. Grupperna lyfter studiebesök för att motiveras, ta del av andras erfarenheter och 
införliva nya arbetssätt.  
 
Önskemål framförs om kontinuerliga utbildningsmöjligheter mellan en gång per termin till en 
gång per år, både teamstärkande- och kompetenshöjande moment är av vikt. Diskussioner kring 
det föränderliga samhället och världen vi lever i lyfts, då grupperna menar att detta är en utav flera 
faktorer till att kontinuerliga utbildningar behövs. Vegetariska rätter och specialkost är av särskilt 
intresse både för nytänkande och vad det gäller samhällets förändringar. 
 
“... förra året åkte vi till en plats som ligger utanför kommunen bara prata liksom och nu ska dem 
försöka samla alla igen. De är väldigt positivt tycker jag för då lär man känna alla i köken och 
man träffas under andra förhållanden och bara prata det gör jättemycket. De tycker jag är 
positivt. Det stärker den där vi känslan i gruppen.“ G1:1 
 
“Jag tycker det är bra med kurser då och då för att de hela tiden ändra sig, världen ändrar sig…” 
G1:2 

(G1) 
 
“... framförallt mer utbildning kring vegetariska rätter, då det är de som ligger i luften “ G2:1 
 
 
“Ja, specialkost är alltid bra att uppgradera sig kring, då det ständigt sker förändringar när det 
kommer till mat.” G2:2 

(G2) 
 
“Det är stor skillnad mellan länen. Kommer man utanför länet så arbetar dem inte alls likadant 
som vi gör. Miljöombyte är viktigt… Det finns mycket att lära.” G3:1 
“Mm, lite mer studiebesök och se andra grejer…” G3:2 

(G3) 
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Resultatdiskussion 

Under diskussionsavsnittet sätts resultatet i relation till tidigare forskning och teori med 
utgångspunkt i frågeställningar samt syftet med studien. Syftet med studien är att ur ett 
hälsofrämjande perspektiv undersöka anställdas upplevelser av arbetsplatslärande på individ- och 
gruppnivå. Det hälsofrämjande perspektivet visar friskfaktorer som betydande för arbetsplatsen 
och finns presenterat under olika avsnitt, dessa friskfaktorer är kursiverade. Diskussionsavsnittet 
är strukturerat utifrån resultatets tre huvudkategorier: Flera friskfaktorer bidrar till lärande, 
Lärandet upplevs ske hela tiden och Brist på kompetensutveckling.  
 

Flera friskfaktorer bidrar till lärande  

I studiens resultat lyfts lärande genom varandra och det sociala samspelet som en viktig 
förutsättning för lärande på arbetsplatsen. Detta kan kopplas samman med begreppet sociala 
relationer, vilket enligt Härenstam (2010) och Sandberg (2011) betonas som en friskfaktor och av 
vikt att inneha på arbetsplatsen. Som studiens resultat också framför är den sociala aspekten viktig 
på arbetsplatserna, både för välmående och lärandemöjligheter. Detta tycker vi understryker 
betydelsen av goda sociala relationer på kostenheten. Studiens resultat stödjer även Le Clus 
(2011) forskning som menar på att den största kunskapskällan för anställda sker genom sociala 
interaktioner. Eraut, Alderton, Cole och Senker (1998a) betonar också interaktionen med kollegor 
som det mest bidragande till den kontinuerliga utvecklingen och förfiningen av kunskap (ibid; 
Koopmans, Doornnos & Van Eekelen, 2006). 

Studiens resultat tyder på att de sociala relationerna framförallt sker genom feedback, delaktighet 
och gemenskap. Grupperna framför feedback som en viktig del i det vardagliga arbetet för att 
hjälpa varandra och gynna lärandet, detta tynger även Eraut (2007). Resultatet visar också på att 
feedback bidrar till välmående, likheter hittas mellan studiens resultat och vad Eriksson (2003) 
säger, han understryker feedback som en friskfaktor. Vidare anser Eriksson (2003) att feedbacken 
skapar en känsla av att bli sedd och ger möjlighet till personlig utveckling. Från studiens resultat 
uppfattas feedbacken främst ske genom personalen på kostenheten. 

Studiens resultat betonar både teoretiska- och praktiska utbildningar som viktiga för lärandet, dock 
föredras främst praktiska moment och aktiviteter där dem får vara delaktiga. Friskfaktorn 
delaktighet beskriver Hansson (2004) vara en central del för att lyckas i förändrings- och 
utvecklingsprocesser.  
 
Studiens resultat visar på att en god gemenskap utgör en väsentlig del för välmående på 
arbetsplatsen, samt att arbetsplatsen är en betydande plats för personalens hälsa, detta understryks 
av det Härenstam (2010) och Sandberg (2011). Grupperna menar att större delen av deras liv 
tillbringas på arbetsplatsen och utgör därför en viktig faktor för deras mående. Arbetsplatsen 
måste fungera bra likasom samarbetet och gemenskapen mellan kollegor. Arbetsplatsen kan alltså 
ses som en betydande del för individens hälsa (Hansson, 2004; Berggren & Weman, 2010; 
Ekberg, 2014), liksom att arbetet stärker dem psykosociala behoven individen har (Waddell & 
Burton, 2006). Även här återkommer betoningen på sociala relationerna som en viktig friskfaktor 
för att arbetet ska kunna fungera och grupperna ska må bra. 
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Sammantaget visar studiens resultat, vad gäller friskfaktorer som sociala relationer, feedback, 
delaktighet och gemenskap att grupperna ger uttryck för ett hälsofrämjande arbetssätt. Detta går i 
enlighet med Statens Folkhälsoinstitut (2011) som menar att hälsofrämjande insatser är något som 
kontinuerligt behöver förbättras och arbetas med.  
 

Lärandet upplevs ske hela tiden 

Studiens resultat visar på att lärandet sker hela tiden i det dagliga arbetet, detta går således i 
enlighet med det informella lärandet, som alltså avser situationer där lärandet inte står i fokus 
(Lave & Wenger, 1991; Ellström, 2011). Inlärning genom sociala sammanhang framkommer 
enligt resultaten som mest fördelaktigt i lärandesituationer. Indikationer från studiens resultat visar 
alltså att lärande på gruppnivå bidrar i högsta grad till lärandet. Aktuell forskning understryker 
även detta då det framförs att det informella lärandet är mer betydande för inlärningen (Park & 
Choi, 2016). Vidare kan det informella lärandet kopplas samman med den tidigare nämnda 
friskfaktorn sociala relationer, då lärandet sker genom en social process i sammanhang med andra 
människor. 

Studiens resultat visar också en önskan om att få fler utbildningar under formella förhållanden. 
Anordnade utbildningar fokuserar främst på lärande på individnivå, detta för att stärka den 
individuella kompetensen som följaktligen gynnar verksamheten (Ellström, 1996; Kock, 2010). 
Studiens resultat stärker Le Clus (2011) forskning som menar att arbetsplatslärande blir mest 
effektivt om både informellt och formellt lärande sker, då detta stärker kunskaperna ytterligare 
(ibid; Eraut, 2007).  

Utifrån studiens resultat uppfattas situationer där det informella lärandet sker vara svårare att 
anmärka för de anställda, då dessa situationer sker hela tiden i det dagliga arbetet. I och med att ny 
lärdom sker med hjälp av sociala samspel under daglig praxis kan det bli svårt att precisera vart, 
när, hur och/eller vad för lärdom som erhållits. Detta går att koppla till begreppet tyst kunskap 
som innebär att kunskapen individen besitter inte går att beskriva hur den uppstått eller varför den 
existerar (Lave & Wenger, 1991; Ellström, 2011). Då det informella lärandet oftast sker under 
dessa oplanerade förhållanden går det utifrån studiens resultat också att förstå betydelsen av 
utbildning under formella förhållanden. Det vill säga en traditionell utbildning som vanligtvis sker 
genom kurser och utbildningar (Hager, 2001; Rönnqvist, 2004; Kock, 2010), vilket eventuellt kan 
ge mer mätbara och tydliga resultat för kunskaper som inhämtats under den planerade 
utbildningen. 

Studiens resultat visar på att nya lärdomar och erfarenheter bland annat inhämtas genom 
rotationen av personalen som sker kontinuerligt på arbetsplatsen. Kolb (1984) presenterar 
lärandets periodiska karaktär genom fyra olika steg, vilket kan sammankopplas med hur grupperna 
på kostenheten lär sig genom erfarenheter (ibid; Marsick & Watkins, 1990; Moody, 2012). Dock 
tyder studiens resultat på att det fjärde och sista steget är bristfälligt, då det finns en viss avsaknad 
gällande att testa och experimentera i köken. Till exempel får personalen inte experimentera med 
olika recept på grund av allergier och specialkost. Vi anser att alla fyra stegen är av vikt för att ta 
till sig och lära sig ny kunskap, den experimentella delen skulle därför kunna införlivas på andra 
sätt. Förslagsvis genom att personalen får vara delaktiga i sammansättningen av menyn. 
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Brist på kompetensutveckling 

Studiens resultat framför utbildningar och kurser som bristfälligt och önskemål framkommer om 
att detta borde förekomma mer kontinuerligt. Främst baseras detta i koppling till hur samhället 
ständigt förändras och utvecklas, precis som Casey (1999) menar. Studiens resultat belyser olika 
trender inom matlagning som en punkt där utbildning bör ske i större utsträckning, bland annat 
specialkost och vegetariska alternativ benämns. Även Granberg och Ohlsson (2014) lyfter vikten 
av att ständigt lära för att hänga med i samhällsutvecklingen. 

Studiens resultat framför att det sällan anordnas möjligheter att åka iväg och inspireras eller vidga 
sin kompetens. Begreppet kompetens är enligt Ellström (1996; 1997) ett diffust begrepp att 
identifiera, vilket kan ses utifrån studiens resultat då grupperna hade svårt att ge en exakt 
definition. Inom ramen för utvecklingsprocesser ligger kompetensutveckling som innebär att 
försörja sin personal med rätt utbildning och förutsättningar för att lyckas i arbetet (Axelsson 
1996; Andersson, 2002; Ellström, 2002; Granberg, 2003; Ellström & Hultman, 2004; Ellström & 
Kock, 2008). Hur studiens resultat framför ett önskvärt arbetssätt gällande utbildning och lärande 
kan kopplas till en av Ellströms (2010) strategier för kompetensutveckling, “lära-av-andra” 
strategin.  “Lära-av-andra” strategin är en kombination av två strategier, nämligen “lära-på-
jobbet” och “lära-sig-själv” (Ellström, 2010). Dessa två strategier visar studiens resultat som 
bristfälliga eftersom varken interna eller externa utbildningar anordnas för hela personalstyrkan. 
För att uppnå gruppernas önskemål behövs alltså en kombination av “lära-på-jobbet” och “lära-
sig-själv” för att nå fram till “lära-av-andra” strategin. (ibid.). Enligt Europaparlamentets 
förordning (EG nr 852/2004) beträffande livsmedel ska kommuner och verksamheter delge sin 
personal möjligheten till rätt utbildning inom området (ibid.). Vidare ses stora fördelar med en 
arbetsmiljö som ger möjlighet till kompetensutveckling då det enligt Karasek och Theorell (1990) 
gynnar personalens hälsa och välbefinnande. 

Vidare framför studiens resultat betydelsen av aktiviteter både för att öka tillförseln av kompetens 
men även för att stärka teamkänslan och samarbetet mellan de olika arbetsplatserna. Aktiviteter 
som betonas i studiens resultat är av önskemål att anordnas i andra miljöer än den vanliga och med 
fördel utanför de närmsta kommunerna eller länet. Även studiebesök framkom vara en 
motiverande och givande utbildningsform som också Ellström (2010) anser. Miljöombytet 
upplever grupperna bidra till inspiration, kunskap och nya arbetssätt. Moody (2012) lyfter också 
denna aspekt som ett gynnsamt tillvägagångssätt, det vill säga lärande i andra miljöer för att 
utvecklas. Hon framför erfarenhetsbaserat lärande som ett effektivt verktyg under dessa 
lärandesituationer för att uppnå mätbara resultat. Hon menar att lärande genom upplevelser och 
erfarenheter ger mer långsiktiga resultat för verksamheten. (ibid; Yardeley, Teunissen & Dornan, 
2012).  
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Sammanfattande slutsatser 

Flera friskfaktorer bidrar till lärande  

• Utbildning och lärande framför studiens resultat vara bidragande för hälsan. 
• Friskfaktorn sociala relationer visar studiens resultat vara betydelsefullt för hälsan, 

likasom det är en bidragande del för lärandet.   
• Studiens resultat framhäver feedback, delaktighet och gemenskap som tre viktiga delar i 

arbetet. Tre begrepp som benämns vara friskfaktorer. Lärande är beroende av dessa 
friskfaktorer likasom att de bidrar till det. 

Lärande upplevs ske hela tiden  

• I dagsläget sker lärandet informellt på arbetsplatsen, studiens resultat framför att sociala 
interaktioner är mest bidragande till det informella lärandet. 

• Lärande på gruppnivå upplevs enligt studiens resultat som den mest bidragande faktorn för 
lärande. Genom sociala sammanhang och det dagliga arbetet delar respondenterna 
erfarenheter som bidrar till lärande. 

• Studiens resultat förmedlar att formell utbildning saknas och något grupperna önskar mer 
av, vilket tyder på att lärande på individnivå upplevs vara otillräcklig. 

• Studiens resultat liksom grupperna och tidigare forskning visar att en kombination av 
formellt och informellt lärande bör ske. 

Brist på kompetensutveckling    

• Grupperna i studien upplever inga förutsättningar för kompetensutveckling. 
• Studiens resultat visar liksom grupperna att kompetensutvecklingen bör ske mer 

kontinuerligt. 
• Studiens resultat framför ett önskvärt arbetssätt för kompetensutveckling genom strategin 

“lära-av-andra”. 
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Slutsats utifrån övergripande syfte 
Studien resultat visar betydelsen av sociala samspel och att ta del av varandras erfarenheter för 
lärande på arbetsplatsen. Möjligheterna för erfarenhetsbaserat lärande stärks genom rotation av 
personal som används på arbetsplatserna. Grupperna indikerar således på att arbetsplatslärande 
upplevs ske i det dagliga arbetet på en gruppnivå, dock upplevs ingen större satsning gällande 
detta. Bristen av kompetensutveckling sänker förutsättningarna för arbetsplatslärande. Skapas 
förutsättningar för detta skulle utveckling på både individ- och gruppnivå främjas. Ur ett 
hälsofrämjande perspektiv kan samtliga ovan nämnda lärande faktorer gynna personalens 
välmående och kontinuerliga utveckling.   
 

Praktiska implikationer 
Denna studie har en unik utgångspunkt i ett hälsofrämjande perspektiv och arbetsplatslärande. Det 
hälsofrämjande perspektivet grundar sig i friskfaktorer, som enligt studiens resultat både framförs 
vara bidragande för lärandet liksom att lärandet kan bidra till olika friskfaktorer. För kostenhetens 
arbetsgivare är denna studie därför av relevans då lärande inte endast bidrar till 
kompetensförsörjning utan även till välmående, vilket i ett längre perspektiv gynnar 
verksamhetens hållbarhet. Verksamheten i fråga bör därför enligt studiens resultat kontinuerligt 
arbeta med kompetensutveckling, både för att bibehålla och stödja en välmående personal men 
också för att gynna lärandet.  
 

Hälsopedagogisk relevans 
Studien har en hälsopedagogisk relevans då utgångspunkten grundar sig i ett hälsofrämjande 
perspektiv och ett flertal pedagogiska teorier. Studien lyfter arbetsplatsen som en arena där både 
lärande och välmående ses som två betydande faktorer. Kombinationen av ovan nämnda faktorer 
går att sätta i relation till hälsopedagogiska insatser. Studien har en tydlig förankring i 
pedagogiken genom att undersökningen fokuserar på personalens upplevelser och förutsättningar 
för arbetsplatslärande.  
 

Framtida forskning 
Genom studiens resultat hade ytterligare fördjupning kring arbetsplatslärande kunnat göras. 
Förslagsvis kan detta genomföras på andra kommunala enheter eller verksamheter som satsar på 
kompetensutveckling, för att vidare skapa en bredare bild över hur arbetsplatslärande ser ut på 
flera verksamheter. Även framtida studier kring lärande i relation till hälsa kan utvecklas, 
förslagsvis genom att jämföra personalens välmående verksamheter emellan. Något som 
sammanfattningsvis bör poängteras för framtida forskning är att samhället är i en föränderlig 
process, forskning vad gäller utveckling och lärande bör därför ständigt studeras. 
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Missivbrev                                                                                                            Bilaga 1. 

 
“Förutsättningar för kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv” 

En studie där ni får chans att diskutera och ge förslag på förbättringar 

Vi är tre studenter som studerar vårt sista år på högskolan i Halmstad och skriver nu vår 
kandidatuppsats i pedagogik. 

Arbetsplatsen är den plats som vi människor tillbringar stora delar av vår tid på, och det är även en 
plats som är i en föränderlig process och växer för varje dag. För att hinna med i utvecklingen 
krävs därför ny kunskap på arbetsplatsen och vi anser att området är av relevans att studera. 

“Syftet med denna studie är ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka anställdas upplevelser av 
arbetsplatslärande på individ- och gruppnivå samt hur förutsättningar för arbetsplatslärande är 

på arbetsplatsen.” 

Studien kommer att vända sig till dig som är anställd på kostavdelningen på kommun X. 
Deltagandet för studien är helt frivilligt, men vi hoppas att du kan delta då ditt svar inte kan 
ersättas av någon annan. 

Vi har utformat en intervjuguide som kommer innefatta omkring tio frågor. Frågorna kommer att 
diskuteras i en fokusgrupp med cirka sex till åtta deltagare och deltagandet beräknas ta två ca 
timmar. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer efter transkriberingen 
att raderas. 

Diskussionstillfällena beräknas ske vecka 18, torsdagen den 4 maj. 

 
Har du frågor angående studien är du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

Vi ser fram emot att träffa dig och dina kollegor! 

Med vänlig hälsning, 

 
Angelica Fagerström    angfag14@student.hh.se                                                                  

Filippa Bengtsson         filben14@student.hh.se                      

Sandra Lundahl            sanlun14@student.hh.se                                          
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Intervjuguide                                                                                                       Bilaga 2. 

Bakgrundsfrågor 

Hur ser rutinerna ut under en arbetsdag/arbetsvecka? Finns det möjlighet att påverka?  

Hur ser ni på er nuvarande arbetssituation? (Ge exempel, varför upplever ni det så?) 

Lärande 

Vad definierar ni som lärande? 

Hur uppfattar ni att lärande sker på er arbetsplats? Individuellt? Grupp? 

Hur brukar utbildningar vara utformade på er arbetsplats? Praktiskt? Teoretiskt? Båda? (Fokus 
på: Informellt/formellt) 

Hur tycker ni man lär sig på bästa sätt? Individuellt? Gruppsammansättning? Praktiskt? 
Teoretiskt? 

Får ni möjlighet att använda era egna erfarenheter för att lära? Får ni möjlighet att vara kreativa i 
ert arbete?  (Fokus på: Erfarenhetsbaserat lärande) 

Hälsofrämjande 

Vad krävs det för att ni ska må bra på er arbetsplats? Finns det något ni saknar? Eller vill ha mer 
av?(Fokus på: ledarskap, sociala relationer på arbetsplatsen, feedback, delaktighet) 

Har lärande någon betydelse för er hälsa? På vilket sätt? Exempel? (Fokus på: 
friskfaktorer/hälsofrämjande) 

Har det gemensamt på arbetsplatsen någon betydelse för er hälsa? (Fokus på: 
friskfaktorer/hälsofrämjande/delaktighet/sociala samspelet/relationer) 

Kompetensutveckling 

Vad innebär kompetens för er? 

Vad innebär kompetensutveckling för er? 

Vad anser ni bidra till en lyckad kompetensutbildning? 

Förutsättningar 

Vilka förutsättningar och former för kompetensutveckling finns det på er arbetsplats? 

Inom vilka områden tycker ni det är viktigt att arbeta med kompetensutveckling för att få det 
dagliga arbetet att fungera bättre? Sker det tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt ofta? 

Vilka möjligheter har ni att påverka utbildning och lärande på arbetsplatsen? Exempel? På vilket 
sätt? 

Följdfrågor 

Kan ni utveckla… 

Berätta gärna mer… 

Hur kommer det sig… 
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Varför… 

På vilket sätt… 

Hur menar du… 

Kan du ge några exempel… 
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