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SAMMANFATTNING/ABSTRAKT  

BAKGRUND: En kvalitativ studie av arbetslivspedagogik i en särskild kontext vid en 

arbetsplats med dubbla funktioner, arbetsplatsen är delvis rehabiliterande utöver dess funktion 

som arbetsplats. SYFTE: I studien belyses expansivt lärande utifrån möjligheter som kan 

finnas i den undersökta organisationen. Studien syftar till att belysa lärandemöjligheter inom 

organisationen KRIS och Unga KRIS, Halmstad. Beskrivning sker utifrån ett 

medarbetarperspektiv. METOD: Studiens empiriska material insamlades genom en enkät 

med Cultural- Historical Activity Theory (CHAT) vilken användes som teoretisk 

utgångspunkt i studien. Ytterligare empiri insamlades genom ett samtal inspirerat av Change 

Laboratory (CL). RESULTAT: Studien visar att organisationen som helhet har ett gott 

arbetsklimat och att medarbetarna på KRIS och Unga KRIS, Halmstad har goda möjligheter 

att påverka och utveckla organisationen. Vidare visar studien att medarbetaren efter tre års 

tjänstgöring hos tidigare nämnda organisationer skall vara redo för den reguljära 

arbetsmarknaden. IMPLIKATION: Organisationen KRIS och Unga Kris, Halmstad bör 

arbeta för att förbättra lärlingssystemet samt att tydligare arbeta med lärande i syfte att 

erbjuda medarbetaren attraktiv kompetensutveckling med anledning utav organisationens 

målsättning för sina medarbetare.  

Nyckelord: Medarbetare, Frivilligorganisation, Lärande i arbetslivet, CHAT, Change 

Laboratory, KRIS, Unga KRIS, Expansivt lärande. 
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SUMMARY/ABSTRACT  

BACKGROUND: A qualitative study in work life pedagogy in a particular context of a 

workplace which has a partial rehabilitative purpose in addition to its primary function of 

being a workplace. OBJECTIVE: This study aims to shed a light on learning opportunities 

within the organization KRIS and Unga KRIS, Halmstad. The description is based on a 

employee perspective. This study also shed a light on expansive learning based on the 

opportunities that may exist within the organization that have been studied. METHOD: The 

study´s empirical data was collected through a survey based on Cultural- Historical Activity 

Theory (CHAT) which was also used as a theoretical basis of this study. Further empirical 

data was collected through a feedback conversation inspired by Change Laboratory (CL). 

RESULTS: The study demonstrates that the whole organization has a good work climate and 

that the employees on KRIS and Unga KRIS, Halmstad have good opportunities to influence 

and further develop the organization. Furthermore, the study demonstrates that the employee 

after three years of employment in previously mentioned organizations shall be ready to enter 

the regular labor market. IMPLICATION: The organization KRIS and Unga KRIS, 

Halmstad should work to improve the trainee system and more clearly work on learning in 

order to offer attractive  employee competence development considering the organizational 

goal for their employees.  

Keywords: Employee, Voluntary organization, Workplace learning, CHAT, Change 

Laboratory, KRIS, Unga KRIS, Expansive learning.  
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Förord 

Med ett brinnande intresse för pedagogik, beroende, missbruk, kriminalitet och genus har jag 

under min tid vid Hälsopedagogiskt program verkat för att i akademikers värld belysa och 

lyfta fram stigmatiserade medborgare. Under min tid vid Hälsopedagogiskt program har jag 

utvecklat ett samarbete med KRIS och Unga KRIS, Halmstad. Genom mitt samarbete med 

ovan nämnda organisationer har jag verkat för att belysa och synliggöra en grupp av 

medborgare vars egna röst och åsikt sällan får höras i akademiska sammanhang.  

I ett samhälle präglat av ständiga krav på förbättring och effektivisering i arbetslivet har jag 

kombinerat mitt intresse för pedagogik och mitt intresse för organisationerna KRIS och Unga 

KRIS vilket resulterat i denna uppsats. Uppsatsen belyser lärande i arbetslivet, ett pedagogiskt 

forskningsområde som ofta kommer i skymundan för övrig pedagogisk forskning. KRIS och 

Unga KRIS har tidigare inte varit föremål för undersökningar av pedagogisk art, genom denna 

uppsats hoppas jag bidra med att belysa en viktig pedagogisk arena.  

Ett särskilt tack till KRIS och Unga KRIS, Halmstad för er medverkan i denna studie, utan er 

hade denna uppsats aldrig skrivits. Tack även för det förtroende som ni visar mig genom ert 

deltagande i denna studie.  

Jag önskar även rikta ett särskilt tack till mina handledare, era åsikter har varit av stor 

betydelse i arbetet med denna uppsats. Ett innerligt tack till Özgün Ayaz för din hjälp, 

uppmuntran och förståelse för den process som denna uppsats inneburit. Stort tack till 

Jennifer Condliffe och Michael Grimsberg, mina akademiska bollplank. Sist men inte minst 

Marguerite Grimsberg, mormor vad hade jag gjort utan dig? 

 

 

 

- Mikaela Grimsberg,  

Stockholm, 2014-09-15. 
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1. Introduktion 

1.1 Författarens förförståelse  

Samarbetet med KRIS och Unga KRIS, Halmstad ledde till erbjudande om att skriva 

kandidatuppsats i samarbete med de båda organisationerna. Vidare ledde samarbetet fram till 

flera olika reflektioner kring lärande på arbetsplatsen och dess betydelse för individens 

förmåga att motsvara de krav vilka ställs i förhållande till individens arbetsgifter, vilka 

kunskaper behöver individen för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter? Hur upplever 

individen möjligheterna till lärande på arbetsplatsen?  

Författaren till detta material har byggt upp en relation till informanterna under lång tid, med 

början i kursen verksamhetsförlagda studier (VFS) med tillhörande studie och sedan fortsatt 

att hålla relationen till informanterna levande. Utan den relation som byggdes under VFS hade 

erbjudandet om att genomföra en studie i denna miljö aldrig uppstått och tillgången till urvalet 

av informanter hade inte heller funnits. 

För att beredas tillträde till fältet måste man skapa kontakter i fältet och bygga upp en 

tillitsfull relation till de informanter som man önskar tillgång till annars är studier och 

forskning i detta fält inte möjligt. Tilliten är av avgörande vikt för att informanterna över 

huvud taget skall medverka, när den tilliten finns är det också möjligt att undersöka fältet. 

Tilliten handlar i synnerhet om att informanterna har ett stort behov av anonymitet på grund 

av sin situation, men även att de ibland kan behöva hjälp med att läsa och således förstå 

innehållet av materialet som används i studien. När tilliten finns, är informanterna också säkra 

på att forskaren speglar deras verklighet med deras egna uttryckssätt i studien och därigenom 

ger dem en möjlighet att göra sin röst hörd i sammanhang och miljöer där deras röst oftast inte 

har hörts tidigare. Informanterna vilka deltagit i denna studie utgör en marginaliserad grupp i 

samhället som kan uppleva svårigheter att delta på lika villkor i samhället. En av de första 

arbetsplatser de möter kan vara KRIS och Unga KRIS, därav föreligger det ett 

samhällsintresse och ett samhällsekonomiskt intresse av att studera den pedagogiska 

verksamhet vilken bedrivs i frivilligorganisationerna vilka ingått i denna studie. 

I denna studie är avsikten att belysa lärande i arbetslivet utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Lärande i arbetslivet belyses utifrån medarbetarnas egen upplevelse, medarbetarnas 

beskrivning av lärande i arbetslivet så som den tagit sig uttryck genom den insamlade 

empirin. Arbetsplatsen beskrivs utförligare i senare delar av uppsatsen i kapitel 1,3, 5, 6, 7 

och 8. En utgångspunkt för studien är uppfattningen att det är relevant att belysa och beskriva 

vuxnas lärande och lärprocesser i den specifika kontext en arbetsplats utgör. 
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1.2 Introduktion till frivilligorganisationerna KRIS och Unga KRIS 

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället startades i Stockholm 1997(KRISª, 2013). KRIS är 

en ideell organisation vilken drivs av före detta kriminella och missbrukare (KRISᵇ, 2013). 

Organisationen är uppbyggd kring fyra deviser, hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 

solidaritet och organisationen utgör ett komplement till samhällets stödinsatser (ibid.). Den 

rikstäckande organisationen, består av fyra distrikt vilka täcker Sverige ifrån norr till söder, 

man bedriver idag verksamhet vid ett 20- tal orter i Sverige (KRIS ͨ, 2013; KRIS ͩ, 2013).  I 

KRIS Lokalstadgar, § 2 Medlemskap och förtroendeuppdrag behandlar man 

anställningsvillkoren inom förbundet, man skriver då följande: 

”2:2. Till förtroendeuppdrag utom extern revisor får endast väljas den som är  

 ordinarie medlem och visat oavbruten frihet från brott och drogmissbruk under  

 minst två år, räknat från tidpunkten för avtjänat straff eller utskrivning från  

 vårdinstitution. Förbundsstyrelsen får bevilja dispens från detta krav om synnerliga  

 skäl föreligger”( Lokalstadgar, 2013). 

Dotterorganisationen Unga KRIS vänder sig till individer mellan 13-25 år. Unga KRIS är 

KRIS självständiga ungdomsförbund (Unga KRISª, 2013). Unga KRIS består av 13 olika 

föreningar vilka täcker Sverige ifrån söder till norr (Unga KRISᵇ, 2013). I § 7 I Unga KRIS 

stadgar behandlar man anställningsvillkoren inom förbundet, man skriver då följande:  

 ”Endast den som under minst sex månader visat oavbruten frihet från brott och 

drogmissbruk(räknat från tidpunkten för avtjänat straff eller utskrivning från institution) 

och som lovar att personligen följa Unga KRIS paroll, det vill säga att avhålla sig från 

alkohol och andra droger, vara hederlig, en god kamrat och en solidarisk medlem, kan 

inneha en anställning inom Unga KRIS. För att vara ansvarig för Unga KRIS 

rehabiliterande eller stödjande insatser krävs ovanstående men minst ett års oavbruten 

frihet från brott och drogmissbruk”( Styrelsestadgar, 2013). 

1.2.1 Introduktion till den undersökta organisationen 

KRIS är vilket i tidigare avsnitt nämnts en egen organisation som har utvecklat 

dotterorganisationen Unga KRIS. I den studie som författaren genomfört berörs båda 

organisationerna belägna i Halmstad. På grund av att KRIS och Unga KRIS, Halmstad delar 

lokal finns det svårigheter med att undersöka lärande i arbetslivet utifrån en uppdelning av 

KRIS och Unga KRIS. Detta beror på att man har ett integrerat arbete och således utgör ett 

gemensamt arbetslag. Med anledning utav att KRIS och Unga KRIS, Halmstad utgör ett 

gemensamt arbetslag kommer ovan nämnda att beskrivas som organisationen i denna uppsats. 
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1.3 Syfte  

Studiens syfte är att belysa lärande i arbetslivet med utgångspunkt i CHAT teorin. Lärande i 

arbetslivet belyses med utgångspunkt från det pågående arbetet inom den undersökta 

verksamheten, KRIS och Unga KRIS, Halmstad. Arbetet har fokus på medarbetarnas 

kompetensutveckling i förhållande till medarbetarens arbetsuppgifter. 

Beskrivningen av medarbetarens kompetensutveckling utgår ifrån beskrivningar gjorda av 

medarbetare i det gemensamma arbetslaget hos organisationerna KRIS och Unga KRIS, 

Halmstad.  

 

1.3.1 Frågeställningar  

 Hur beskriver arbetslaget förutsättningar och hinder för lärande i organisationen? 

 Hur beskriver arbetslaget behovet av lärande i organisationen? 

 Vilka möjligheter till utveckling beskriver arbetslaget? 

 Vilka möjligheter till expansivt lärande kan finnas i verksamheterna?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har disponerats i 9 olika kapitel, de flesta av dessa kapitel innehåller ett eller flera 

avsnitt. I uppsatsens första kapitel finns en introduktioner till frivilligorganisationen och till 

den undersökta organisationen samt författarens förförståelse. Kapitel 1 innehåller även syfte 

och frågeställning samt disposition. 

 

I kapitel två, diskuteras den pedagogiska relevansen för denna studie. I kapitel 3 behandlas 

tidigare forskning relevant för denna studie. I kapitel 4 presenteras den teoretiska 

utgångspunkten, i kapitel 5 diskuteras den valda metoden. 

 

Kapitel 6 innehåller resultat och analys, vilket följs upp i kapitel 7 med uppsatsens 

diskussionskapitel. Uppsatsen avslutas med kapitel 8, implikationer och kapitel 9 

referenslista. 

 

Till uppsatsen hör även 9 bilagor. 

I bilaga 1 finner du missiv brev. Bilaga 2 innehåller enkäten och i bilaga 3 finner du 

underlaget för det genomförda samtalet. I bilaga 4 finner du CHAT i förhållande till 

organisationerna KRIS och Unga KRIS, Halmstad. Bilaga 5 innehåller vidare läsning och 

bilaga 6 innehåller svarsanvändbarhet. I den 7:e bilagan finner du Change Laboratory 

original. I bilaga 8 återfinner du korrespondens med upprättshovsinnehavaren till CL och i 

bilaga 9 återfinns korrespondens med upprättshovsinnehavarna till CHAT. 

 

Cultural Historical Activity Theory (CHAT) och Change Laboratory (CL) modeller används i 

denna studie med tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna. Författaren har inhämtat tillåtelse från 

upphovsrättsinnehavarna att använda sig av deras modeller över Cultural Historical Activity 

Theory (CHAT) och Change Laboratory (CL) teorierna som inspiration för de modeller som 

används i denna studie. Modellerna som används i denna studie har godkänts av 

upphovsrättsinnehavarna, godkännandet återfinns i bilaga 8 och 9 (Personlig kommunikation, 

Jakko Virkkunen, 2 juni 2014; Personlig kommunikation, Annalisa Sannino & Yrjö 

Engeström, 2 juni 2014). 
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2. Pedagogisk relevans 

Arbetslivspedagogik är ett viktigt forskningsområde inom det pedagogiska forskningsfältet. 

Vilket kanske bäst visas av Ellström (1996) : 

”I de nordiska länderna kommer vi inte att klara av framtidens utmaningar utan mera 

utbildning och framförallt mera lärande. Vi kommer att behöva både mera tekniskt och 

humanistiskt kunnande, flera yrkeskunskaper och flera allmänna kunskaper. Lärande i 

arbetet, lärande i skolor och på kurser, lärande i vardagen. Men allt detta hjälper oss 

endast under förutsättning att lärandet stärker både individ och gemenskap och ger oss en 

helhetssyn för att övervinna splittring och expertvälde.”(s.6) 

Som studieobjekt för denna studie har KRIS och Unga KRIS, Halmstad valts. Arbetsplatsen 

har en tydlig arbetslivspedagogisk målsättning. Denna målsättning består i att slussa ut 

medarbetare på den reguljära arbetsmarknaden efter tre års tjänstgöring. Den undersökta 

organisationen syftar till att erbjuda medarbetarna inom organisationen möjligheter till 

utveckling och lärande, vilket bidrar till denna studies pedagogiska relevans. 

Det valda undersökningsområdet har inte varit föremål för undersökningar med ett 

pedagogiska perspektiv sedan slutet av 1990- talet. Författaren har själv gjort en grundlig 

inventering av forskningsmaterial och inte kunnat finna material vilket publicerats efter 1998 

(jmf. Hansson, & Wijkström, 1998; Lundström, & Svedberg, 1998; Meeuwisse, & Sunesson, 

1998). Det finns därmed ett fåtal pedagogiska studier gjorda på området under 1990- talet, det 

är därmed av vikt att tillföra området nytt material samt öka det pedagogiska 

forskningsintresset för området. 

Det material som redovisas i denna studie kan erbjuda forskningen en inblick i en 

förhållandevis sluten organisation i vilken nyare forskningsmaterial saknas. Vidare kan detta 

material användas praktiskt i den studerade organisationen genom att användas för att arbeta 

med att förbättra förutsättningar för lärande i organisationen och minska risker för 

kunskapsbortfall vilka är kopplade till organisationens målsättning. 

Författaren har valt att använda en metod och en metodansats som används för att undersöka 

lärande i organisationer och syftar till att skapa en lärandeprocess. Cultural Historical Activity 

Theory (CHAT) och Change Laboratory (CL) används för att undersöka lärande i 

organisationer och företag av olika storlek, vanligtvis löper en studie där Cultural Historical 

Activity Theory (CHAT) och Change Laboratory (CL) används över en lång tidsperiod där 

man gör återkommande undersökningar i syfte att arbeta med organisationens eller företagets 

svagheter mellan undersökningstillfällena. Change Laboratory (CL) samtal ger möjlighet för 

medarbetarna att diskutera lärandeklimatet och förutsättningarna för lärande vid flera 

tillfällen. I denna studie var detta dock ej möjligt varvid en mindre variant genomfördes. Det 

finns en pedagogisk tanke med det sätt som materialet presenteras, nämligen att erbjuda 

läsaren möjlighet till lärande samt väcka nyfikenhet för kunskap. 
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3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras definitioner av begrepp som är viktiga för den fortsatta 

läsningen. Begrepp vilka inte definieras i detta avsnitt, definieras i texten vid det tillfälle 

begreppet nämns för första gången. I detta avsnitt presenteras även tidigare forskning, vilket 

görs för att ge en översiktlig bild av vilken tidigare forskning som finns inom det aktuella 

området. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Andragogik, ett område vilket är underordnat det pedagogiska forskningsfältet 

(Nationalencyklopedinª, 2013). I andragogiken innefattas formella, icke- formella och 

informella lärsituationer (ibid.). Inom det forskningsfält som andragogiken utgör betonas 

individens syn på värdet av lärande, utveckling och tilltro till den egna förmågan till lärande, 

vilken är påverkad av individens sociala bakgrund, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av 

lärande samt rådande arbetsplatskultur (Ellström, 1996).  

Arbetsplatskultur, är en faktor vilken kan utgöra ett hinder för individuell 

kompetensutveckling och vara en orsak till nedvärderande syn på vidareutbildning, 

meritering, karriär, ansvarstagande men även bidra till en nedvärderande syn på specifika 

arbetsuppgifter (Ellström, 1996).  

Arbetslivspedagogik, lärandet på arbetsplatser kan beskrivas i terminologin dold andragogik 

en anledning till detta är att lärande på arbetsplatser inte bedrivs i organiserad form i stället är 

mycket av lärandet en integrerad del i arbetet (Abrahamsson, 2006).  

Attityder till lärande, chefens attityd gällande behovet av att lära påverkar individens vilja 

samt önskan att lära och är bunden till situationen vilket innebär att individen reagerar olika 

beroende på situationen som denne befinner sig i (Brockbank & Mc Gill, 2006). 

Dubbla funktioner, ett begrepp vilket beskriver en organisation vilken har en rehabiliterande 

funktion men som även har funktionen av en arbetsplats. 

Expansivt lärande, ett cykliskt lärande vilket tenderar att vara gränsöverskridande och 

nätverksbyggande (Engeström & Sannino, 2010). 

Explicit, uttalad (Nationalencyklopedin ᵍ, 2013). 

Fadder, en del av den stödverksamhet som organisationen erbjuder till nya medlemmar. Den 

nya medlemmen tilldelas en fadder som är tillgänglig dygnet runt (KRIS ͤ, 2013). 

Frivillig social organisation, frivilligorganisation vars mål och verksamhet inriktas på ökad 

välfärd för individer och grupper. Frivilliga sociala organisationer kan utföra direkta 

hjälpinsatser och/eller indirekt utveckla välfärden (Nationalencyklopedin ͤ, 2013).  

Humankapital, utbildning och träning är grundinvesteringar i humankapital (Becker, 1993). 

Avsaknad av komplett skolgång ger individen sämre förutsättningar för arbete i modernt 

arbetsliv (ibid.).  

Human resource, ett begrepp vilket används för att beskriva humankapital. I begreppet 

innefattas människors kunskaper, färdigheter och andra faktorer som bidrar till 

produktionsförmåga (Nationalencyklopedinᵇ, 2013). Faktorer som bidrar till 

produktionsförmågan kan vara av fysisk eller psykisk art vilka förvärvats genom investeringar 

i exempelvis utbildning, fysisk aktivitet eller hälsovård (ibid.).  
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Implicit, underförstått (Nationalencyklopedin ͪ, 2013). 

Inlärning, är en aktivitet som kännetecknas av en kvalitativ förändring i sättet som individen 

betraktar omvärlden och de fenomen vilka utgör en del utav omvärlden (Marton, Dhalgren, 

Svensson & Säljö, 2005). Inlärning är kopplat till individens livserfarenheter och de kulturella 

processer vilka omger och formar individen (Salling Olesen, 2006).  

Klient, person med relation som kund, patient eller på annat sätt hjälpsökande 

(Nationalencyklopedin ᶠ, 2013). 

Kollektivt lärande, utgörs av en kollektiv process i vilken människor lär genom interaktion 

och kommunikativt handlande (Döös & Wilhelmson, 2005).  

 

Kompetens, är ett samlingsbegrepp för intellektuella färdigheter, manuella färdigheter samt 

attityder (Borgström & Gougoulakis, 2006). Kompetens begreppet påstås även innefatta 

reflektion över kunnande och makt att påverka regler och bedömningar inom en organisation 

(ibid.). Kompetens betraktas som buren av individen i relationer samt som handlingsförmåga i 

ett specifikt sammanhang (Döös & Wilhelmson, 2005). 

Kompetenshöjning, en kontinuerlig kompetenshöjning erbjuder individen möjligheter att möta 

och motsvara de krav som arbetsuppgiften ställer på arbetstagaren (Kolb, 1984). 

Kompetensutveckling bör vara en del av det dagliga arbetet (Pommer Nilsson, 2003). För 

organisationen är det av betydelse att de anställda kan gå ifrån föråldrade arbetssätt och 

kunskaper för att fokusera på framtiden (Ulrich & Brockbank, 2007).  

Kompetent medarbetare, ett begrepp som beskriver att medarbetaren besitter de färdigheter 

vilka är aktuella i dag men även i ett längre tidsperspektiv samt att en engagerad medarbetar 

använder sig av färdigheterna (Ulrich & Brockbank, 2007).  Kompetenta och lojala 

medarbetare skapar goda förutsättningar för ett flöde av talanger vilket kommer att gynna 

företaget på flera plan i senare skede (ibid.).  

Kunskapsutveckling, är beroende av kontexten vilket är kopplat till verksamhetens 

huvudsakliga uppgift (Döös & Wilhelmson, 2005). Individen betraktas som konstruktör av 

kunskapen, vilket för arbetstagaren innebär att arbetsuppgifter, problem och situationer blir 

nya tillfällen för kunskaps utveckling (ibid.).  

Kunskapens halveringstid, inom human resources är det viktigt att vara medveten om 

halveringstiden för kunskap som är kopplad till arbetstagarens arbetsuppgifter (Ulrich & 

Brockbank, 2007).  

Lärlingskap, kunskaper och erfarenheter skapas i en arbetsgemenskap genom praktiskt 

handlande (Ellström, 1996). En förutsättning för att ovanstående skall ske är att individen ges 

möjligheter till att delta i arbetsgemenskapen och att individen ges möjlighet att delta i de lär 

tillfällen vilka äger rum på arbetsplatsen (ibid.).  

Lärande organisation, är ett begrepp vilket syftar till att beskriva en organisation som 

kontinuerligt lär utav sina erfarenheter med syftet att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt 

(Nationalencyklopedin ͩ, 2013).  

Madder, är en del av den stödverksamhet som organisationen erbjuder nya medlemmar. 

Medlemmen tilldelas en madder (reds. Anm. kvinnlig fadder) som är tillgänglig dygnet runt 

(Kris ͤ). 
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Organisation, är en term inom organisationsteorin som har två olika betydelser 

(Nationalencyklopedin ͨ, 2013).   

a)Planmässig samverkan mellan individer eller grupper vilka har ett gemensamt intresse. 

b)Företag eller en förvaltnings organisation 

Reflekterande lärande, kännetecknas av ett humanistiskt värde och en övertygelse om att 

individen drivs av en vilja att utvecklas och växa (Brockbank & Mc Gill, 2006).  

3.2. Arbetslivet i forskningen  

Intensiva arbetsformer konsumerar individen vilken utgör arbetskraften. Det skapas därmed 

ett behov av att utveckla hållbara arbetsformer vilka återbildar arbetskraften och erbjuder 

möjligheter till utveckling (Gatu, 2006). Många individer drivs hårt av det egna 

engagemanget, en önskan och vilja att göra ett bra arbete och tillfredsställelsen att uppfylla de 

satta målen (ibid.). Individer har getts ökat ansvar, gränser har monterats ned men individerna 

har inte getts mer resurser, tid är en bristvara och bemanningen har minskats (Gatu, 2006). 

Ovanstående innebär att tid för lärande, kompetensutveckling och återhämtning är mindre 

prioriterade. Arbetet blir alltmer gränslöst, strukturer i form av byråkrati och rutiner 

försvinner men ersätts inte. Det är upp till den enskilde individen att bestämma var gränsen 

går (ibid.).  Den hållbara arbetsplatsen är en process där medel för aktivt deltagande ifrån de 

anställda finns till förfogande, tid ges för lärande och reflexion. Man eftersträvar en balans 

mellan individens resurser och arbetets krav, individens psykiska och känslomässiga behov 

och arbetets möjligheter (Gatu, 2006). Det är inte de höga kraven som är farliga, höga krav 

kan stimulera och verka utvecklande (ibid.). Brist på kontroll, förutsättningar och inflytande 

leder till att de höga kraven blir skadliga. Motsatsen till ovan nämnda, innebär att de höga 

kraven blir mindre skadliga (Gatu, 2006).  

”Ordet hållbar brukar förknippas med ekologin. Den grundläggande utgångspunkten är 

gemensam: att hänsyn tas till ändliga resurser. I ett hållbart arbetssystem förbrukas inte 

mänskliga resurser, de återskapas istället.”( Gatu, 2006, s. 12). 

I hållbara arbetssystem strävar man efter att undanröja hinder exempelvis intensiva 

arbetsformer och målet är arbetet ska vara en källa till glädje och utveckling. Detta leder till 

långsiktig hållbarhet med god konkurrenskraft och långsiktig produktivitet, vilket i sig är 

vinstskapande på flera plan (Gatu, 2006). 

Vidare menar Gatu (2006) att det ställs höga krav på utbildning. Avsaknad av kompletterande 

utbildning innebär att det finns få jobb att söka och konkurrensen om dessa jobb är mycket 

stor. Personalutbildning är en form av kompletterande, ett utbildningsområde som är kraftigt 

eftersatt enligt Gatu (2006). 

I en studie av Mas & Moretti (2009) framförs att arbetstagarens ansträngningar är positivt 

relaterad till arbetstagarens produktivitet. Arbetstagarens ansträngning och produktivitet är 

kopplad till att arbetsgivare och andra medarbetare uppmärksammar och ser medarbetaren för 

att medarbetaren skall anstränga sig och bidra till produktiviteten. Ansträngning och 

produktivitet är beroende och möjlig att påverka med frekvent interaktion på arbetsplatsen, 

störst betydelse för ansträngning och produktivitet har frekvent interaktion mellan 

medarbetare (Mas & Moretti, 2009).  
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Sociala påtryckningar kan delvis internalisera snålskjuts på externaliteter vilka ofta är 

förkommande på arbetsplatser. I många produktionsprocesser är resultatet inte avhängigt den 

enskilda medarbetaren utan den kombinerade ansträngningen ifrån flera medarbetare (ibid.).  

Detta menar Mas & Moretti (2009) leder till svårigheter för arbetsgivaren att belöna den 

enskilda medarbetaren. Snålskjuts har därför kommit att bli ett frekvent inslag i miljöer där 

grupparbete förekommer. Lågproduktiva arbetstagare är mer lyhörda för sammansättningen 

av arbetsgruppen än medarbetare med hög produktivitet.  

Lågproduktiva medarbetare kan således dra fördelar av mer produktiva medarbetares närvaro 

medan de högproduktiva medarbetarna inte tar skada av mer lågproduktiva medarbetares 

närvaro (Mas & Moretti, 2009).   

3.3 Lärande och utbildning i forskningen 

Skandinavien har varit en inspirationskälla för många andra länder gällande organiserade, 

välgrundade och effektiva lärandeformer för vuxna (Gougoulakis & Cristie, 2012). I Sverige 

har det länge funnits en tradition av studiecirklar och andra former av folkbildning. Trots att 

denna tradition har förändrats under tid, har folkbildningen spelat en avgörande roll i det 

svenska samhället i synnerhet i tid av social förändring. Kampen för arbetstagarens politiska 

rättigheter skapades av individer som bildade fackföreningar. Dessa är enligt Gougoulakis & 

Cristie (2012) exempel på folkrörelser vilka stödjs av folkbildningen. Vidare menar 

Gougoulakis & Cristie (2012) att det är av yttersta vikt att demokrati grundas i gemensamma 

övertygelser och värderingar som främjas och förnyas genom individuellt transformativt 

lärande och bibehålles genom folkbildning.  

En individs världsbild innefattar begrepp, idéer, antaganden och teorier vilka kommer till 

uttryck genom meningsfulla medvetna handlingar i individens sociala och kulturella 

omgivning. Vi använder vår världsbild för att tolka innebörden av våra erfarenheter 

(Gougoulakis & Cristie, 2012). Förmågan till reflektion och kommunikation formar och 

skapar ramar och villkor för lärandet vilket har betydelse för de strukturer vilka skapas. 

Strukturer utgör socialt betingad kunskap innefattande individuella och kollektiva resurser 

vilka hjälper till att använda den fulla potentialen av den mänskliga kunskapen. 

Folkbildningen skapade offentliga platser för dialoger och analytiskt, kritisk reflektion för tio 

år sedan. Idag möjliggör studiecirklar vuxna medborgares möjlighet att utöva medborgerliga 

friheter och bidra till den politiska kulturen vilken i sin tur har format det svenska samhället 

(ibid.).  
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3.4 Frivilligorganisationer i forskningen 

Lundström & Svedberg (1998) menar att den socialt inriktade frivilligsektorn kännetecknas av 

stabilitet, kontinuitet och i viss mån dynamik. Den svenska socialt inriktade frivilligheten har 

en långsammare återväxt och förnyelse. Föryngringen sker långsammare i den svenska 

frivilligsektorn. Frivilligsektorn består i stor utsträckning av stödverksamheter av olika art och 

har olika grad av organisering (Lundström & Svedberg, 1998). Socialt inriktad frivillighet 

består av allt från organiserade väntjänster, biståndsverksamhet till behandlings och 

omsorgsverksamhet. I vissa delar av det sociala fältet har frivilligsektorn mycket stor 

betydelse (ibid.). 

I en annan studie om frivilligorganisationer av Meeuwisse & Sunnesson (1998) för författarna 

fram att det idag finns expert utbildning eller tendenser till detta inom många 

frivilligorganisationer, men det motsatta där organisationer motverkar sådan expertis 

förekommer (Meeuwisse & Sunnesson, 1998). Frivilligorganisationerna betraktas som mindre 

byråkratiska och mer innovativa än motsvarande offentliga aktörer.   

De förväntas producera en social service som är billigare och mer flexibel, samtidigt som de 

antas utgå ifrån solidaritet. Frivilligorganisationerna är förknippade med ett antal positiva 

värden som medmänsklighet, värme, engagemang, kreativitet, spontanitet, flexibilitet, 

autonomi och demokrati (ibid.).  

En typ av organisation är de som kallas settlementorganisationer som skapats av 

professionella eller av individer med egen erfarenhet av ett problem. Settlementorganisationer 

bygger på ett aktivt deltagande från de individer som man verkar för (Meeuwisse & 

Sunnesson, 1998). En del framgångsrika settlementorganisationer bildar hybridorganisationer 

liknande ”vi för oss organisationer” (Meeuwisse & Sunnesson, 1998, s.180). 

I en studie av Basta arbetskooperativ utförd av Hansson & Wijkström (1998) framförs att 

marknadsproduktion anses vara viktigt, arbetet blir således centralt. För att arbetet skall ha en 

rehabiliterande effekt behövs förståelse för värdet av produktionen som en samhällsnyttig 

funktion. Arbetet betraktas som ett medel för att nå rehabiliterande målsättningar, skapa nya 

förhållningssätt till sig själv samt omgivande individer vilken skiljer sig från det tidigare livet 

(ibid.). Solidaritet både inom gruppen men även utanför till de, som ännu inte fått tillgång till 

rehabiliteringen samt till andra individer i socialt utsatta situationer betraktas som viktigt. 

Kvalitet är en del utav produktionen då det är nödvändigt att upprätthålla kvalitet för att få 

intäkter (Hansson & Wijkström, 1998). Rehabilitering kan bedrivas på andra sätt än genom 

erbjudandet om professionellt utbildad personal. Det finns ett faddersystem, lärlingen erbjuds 

således en förebild som befunnit sig i samma situation som lärlingen nu gör. Det finns även 

arbetsledare för de arbetslag som lärlingen tillhör (ibid.).  Den socialpsykologiska positionen 

hos lärlingen liknas vid nybörjarens, novisens position där de yttre ramarna är strikt hållna för 

att gynna ett gott inlärningsklimat (Hansson & Wijkström, 1998). Språket utgör ett sätt att 

markera en annan umgängesstil än den individen tidigare haft (ibid.). 

3.5 Tidigare studier av KRIS & Unga KRIS 

I en studie av Unga KRIS utreds det samhällsekonomiska värdet av att förhindra att ungdomar 

vilka är medlemmar i Unga KRIS inte återfaller i kriminalitet eller missbruk (Jess, 2010).  

Den samhällsekonomiska vinsten varierar mellan olika individer, vilket belyses i studien 

genom fyra konstruerade typfall. Resultatet av studien visar att för varje krona som Allmänna 

Arvsfonden investerat i Unga KRIS, ger arbetet som genomförs med ungdomarna 85 kronor 

tillbaka (Jess, 2010).  
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I en annan studie som utgår ifrån socialpsykologiska teorier om människors möte, gemenskap 

och identitetsskapande utreds betydelsen utav Unga KRIS som en gemenskap och mötesplats 

(Lalander, 2010). Studien belyser att det är i jämförelse med etablerade myndigheter som 

Unga KRIS profileras och ges värde. Vidare hävdar Lalander (2010) att krav på mer byråkrati 

i organisationen sannolikt skulle försämra arbetet och även inverka på upplevelsen av 

deltagande i organisationen vilket på sikt skulle kunna hota organisationens existens. 

 

I en utvärdering av KRIS genomförd av Brottsförebyggande rådet, Brå (2003) utvärderades de 

fyra föreningar som då fanns registrerade vid skatteverket och som vid denna tidpunkt bedrev 

en omfattande verksamhet. Sammanlagt sysselsätter man ett trettiotal individer i skyddade 

anställningar. Utvärderingen pekar på kraftiga brister i dokumentationen av skilda delar av 

verksamheterna bland annat madder, fadder verksamheten. Utvärderingen pekar också på 

risken med det starka engagemang och tunga arbete som föreningarna genomför.  

Brå (2003) anser att det ställs höga krav på de aktiva medlemmarna, i utvärderingen förs det 

även fram att de skyddade anställningarna ska bli fler, vilket innebär att organisationen skall 

fungera som en arbetsplats och därmed klara av att leda arbetet för grupper med anställda 

vilka har rehabiliteringsbehov (ibid.). Vidare belyser studien problematiken med 

nyckelpersoner.  

 

Dessa individer, nyckelpersoner har bäst förutsättningar att få tillvidare tjänst på den reguljära 

arbetsmarknaden därmed lämnar dessa individer organisationen vilket kan medföra problem 

för organisationen med att ersätta förlorad kompetens (Brå, 2003). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt förklaras den teori som ligger till grund för den genomförda studien. Den valda 

teorin är Cultural - Historical Activity Theory, CHAT. CHAT är utvecklad av en finsk 

professor vid namn Yrjö Engeström och används vanligen vid studier av lärande i arbetslivet. 

CHAT innehåller ett antal begrepp vilka används för att skapa en bild av lärande på den 

arbetsplats vilken undersöks. Nedan följer en introduktion till CHAT följt av en presentation 

av komponenterna som utgör CHAT. 

4.1 Introduktion till Cultural- Historical Activity Theory, CHAT 

Cultural - Historical Activity Theory förkortas vanligen CHAT (Engeström, 2010). CHAT är 

utvecklad ur den sovjetiska kultur psykologin med Vygotsky och Leont’ev som grund för 

teorin som sedan utvecklades av Engeström (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010).  

 

CHAT tenderar att korsa och sudda ut klyftan mellan lärande på arbetsplatsen och 

organisatoriskt lärande (Engeström & Kerusuo, 2007).  Kollektiv verksamhet betraktas som 

grundläggande för motivation och mening för den mänskliga aktiviteten (ibid.). Aktiviteten 

ses som en kollektiv systematisk handling som har en tidsmässig början och slut (Engeström, 

2010). CHAT är starkt förknippad med pedagogiska och interventionistiska åtgärder i syfte att 

främja lärande, en egenskap vilken förknippas med lärande på arbetsplatsen snarare än 

organisatoriskt lärande (Engeström & Kerusuo, 2007). 

Enligt CHAT kan människan inte förstås utan de kulturella verktygen, då människan inte 

reagerar enbart utifrån biologiskt medfödda reflexer på företeelser och händelser i omgivande 

miljö (Knutagård, 2002). Människans reaktion på företeelser och händelser i hennes 

omgivande miljö är medierad genom kulturella föremål, symboler och verktyg och således 

inte direkt förmedlad till omgivningen (Knutagård, 2002). Av denna anledning kan samhället 

inte förstås utan människans medverkan som producent och användare av artefakter.  

Vidare utvecklas verksamheter under längre perioder och är därmed bundna till en särskild 

sociokulturell tidsepok (Knutagård, 2002). Världsekonomin, den tekniska utvecklingen, 

produktionsproblem, konkurrens och krav från kunder, samt ett intensivt kompetens- och 

kunskapssamhälle utmanar organisationerna (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010). De 

tekniska och ekonomiska förändringarna vilka ställer nya krav på organisationerna kräver nya 

system för lärande och praxis för lärande i organisationer och arbeten (ibid.). Innovation är en 

term vilken används för att beteckna de sociala processer vilka bidrar till skapandet samt 

utvecklandet av nya idéer, föremål och metoder i organisationer (Kerosuo, Kajamaa & 

Engeström, 2010).  

Innovation är en social process och främjandet av innovation och effektiviteten i dessa 

processer påverkas av chefers oförmåga att utforma innovativa organisationer (Kerosuo, 

Kajamaa & Engeström, 2010). Sociala processer är ofta bortkopplade från det organisatoriska 

lärandet och utvecklingen, men har en generell koppling till lärande (ibid.).  

Engeströms CHAT teori är uppbyggd av sex knutar, vilka benämns som noder (Knutagård, 

2002).  I figuren nedan kan de olika noderna ses.  
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Figur 1: Figur över CHAT teorin  

(jmf. Engeström & Sannino, 2010). 

CHAT består av 7 begrepp som benämns som noder. I CHAT ingår även begreppet 

Knotworking. I denna studie används begreppen från originalmodellen samt förklara dess 

närmsta svenska motsvarighet. Anledningen till att begreppen inte översatts är att delar av 

begreppets betydelse går förlorade vid en översättning därför används det engelska begreppet 

från original modellen. Begreppen syns i kursiverad stil. Nedan förklaras de enskilda 

begreppen, dess betydelse och innebörd. 

Begreppet Community kan närmast på svenska översättas till arbetslag. Begreppet syftar på de 

personer eller grupper av personer som har ett gemensamt Object (Knutagård, 2002). 

Begreppet Object kan översättas till svenskans objekt. Begreppet syftar på individens eller 

gruppens mål och utgörs av gemensamma aktiviteter (Knutagård, 2002; Kerosuo, Kajamaa & 

Engeström, 2010) Begreppet Object innefattar även verksamhetens riktning och 

problemområde vilket sedan omvandlas till Outcome (Knutagård, 2002). Begreppet kan 

förstås olika av Subject med anledning av att subject har olika utgångspunkter, vilket kan leda 

till problem och spänningar som speglar underliggande motsättningar hos Object (Kerosuo, 

Kajamaa & Engeström, 2010). Subject kan översättas till svenskans subjekt. Begreppet 

Subject syftar på individen eller gruppen av individer (Knutagård, 2002). Rules kan närmast 

översättas till svenskans regler. Begreppet innefattar såväl implicita som explicita 

bestämmelser och normer (Knutagård, 2002). Begreppet Instruments motsvarar närmast 

svenskans artefakter. Instruments innefattar fysiska och symboliskt förmedlade instrument 

och artefakter men även interna och externa verktyg samt tecken (Knutagård, 2002). Division 

of labour kan närmast översättas till svenskans arbetsfördelning. Division of labour är ett 

begrepp kopplat till arbetslag och innefattar makt och status samt dess fördelning (Knutagård, 

2002). Outcome kan närmast översättas till det svenska ordet resultat. Begreppet Outcome 

utgörs av resultatet vilket i sin tur är relaterat till begreppet Object (Knutagård, 2002).  

4.2 Knotworking 

 Knotworking är ett begrepp som används för att beskriva förändringar som sker i ett system. 

Ett system är i en ständig förändringsprocess där systemet konstrueras om och förhandlas om 

(Knutagård, 2002). Vidare förändras, förnyas och revideras systemets uppgifter vilket leder 

till en rörelse mellan verksamhetens noder detta benämns som Knotworking (ibid.).  

I Knotworking processen är samarbete mellan parterna av avgörande betydelse, trots detta 

formas Knotworking processen utan stela, förutbestämda regler eller auktoritet (Engeström, 

2010).  
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Expansivt lärande syftar till att beskriva processer i ett verksamhetssystem till exempel en 

arbetsorganisation och dess hantering av akuta inre motsättningar genom att konstruera och 

genomföra ett nytt sätt att kvalitativt arbeta och fungera (Engeström, 2007). Det expansiva 

lärandet kan således förstås som kärnan i Knotworking processen. 

4.3 Centrala begrepp 

I denna framställning har vissa av CHAT begreppen givits större utrymme med anledningen 

av intresset för lärande på arbetsplatsen. I studien har Object, Subject, Rules, Instruments och 

Community givits större utrymme. CHAT begreppet Community syftar på arbetslaget, således 

bedömdes frågeställning kring detta begrepp vara irrelevant för studiens syfte. Genom att 

ställa en fråga kring Subject, praktikant eller anställd har uppgifter om arbetslaget inhämtats. 

Genom att fråga kring noden Subject har fördelningen av praktikanter respektive anställda i 

arbetslaget kunnat klargöras. Begreppet Object bedömdes vara av relevans för studien då det 

är av intresse att veta hur individer i arbetslaget beskriver sina arbetsuppgifter i relation till 

verksamhetens mål och syften. Begreppet Rules har relevans för studien med anledning av att 

regler och normer kan utgöra villkor för lärande på arbetsplatsen. Begreppet Instruments 

bedöms ha relevans för studien med anledning av att artefakter kan utgöra förutsättningar eller 

hinder för lärande på arbetsplatsen. Division of labour bedöms vara av relevans då 

arbetsfördelningen i ett arbetslag kan påverka och utgöra ett villkor för lärande på 

arbetsplatsen. Inga direkta frågor kring Knotworking har ställts, däremot förekom indirekta 

frågor kring Knotworking i samtalet vilket ingår i denna studie. 

4.4 CHAT i den genomförda studien 

I denna studie har CHAT teorin applicerats enligt följande: 

Varje begrepp förenat med teorin har applicerats på den undersökta gruppen, men tillskrivits 

olika värde och därmed använts i olika stor omfattning. En anledning till att begreppen 

tillskrivits olika värde är intresset för lärande på den specifika arbetsplatsen vilken undersökts, 

nedan förklarar författaren hur CHAT teorin applicerats i den aktuella uppsatsen. 

Begreppet Community, utgörs i denna uppsats av arbetslaget bestående av praktikanter och 

anställda på KRIS och Unga KRIS, Halmstad. I uppsatsen används begreppet medarbetare för 

att beskriva individer vilka är anställda eller praktikanter i tidigare nämnda organisationer. 

Med anledning av att de två organisationerna utgör ett gemensamt arbetslag har de även 

undersökts som ett gemensamt arbetslag, i uppsatsen omnämns de därför som ett arbetslag. 

Begreppet Subject utgörs i denna uppsats av enskilda medarbetare i det undersökta 

arbetslaget. Subject syftar därmed på den enskilda individen. 

Begreppet Object utgörs i denna uppsats av de gemensamma aktiviteter och mål vilka förenar 

arbetslaget, i detta begrepp ryms även individuella mål, enskilda medarbetares mål vilka 

påverkar arbetslagets aktiviteter eller mål. 

Begreppet Rules utgörs i denna uppsats av regler vilka påverkar eller villkorar lärande på 

arbetsplatsen. I begreppet ryms även nationella och lokala stadgar för KRIS och Unga KRIS 

vilka kan inverka på regler eller utgöra villkor för lärande för medarbetarna i det aktuella 

arbetslaget. 

Begreppet Division of labour utgörs i denna uppsats av arbetsfördelningen inom arbetslaget. I 

detta begrepp inryms möjligheter att fördela och omfördela arbetsuppgifter inom arbetslaget. 
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Begreppet Instruments utgörs i denna uppsats av de artefakter som medarbetarna beskriver att 

de behöver för att utföra sitt arbete. 

Begreppet Outcome utgörs i denna uppsats av organisationens målsättning som fungerar 

förenande för medarbetarna. Begreppet Outcome har inte direkt efterfrågats i studien men 

indirekt efterfrågats genom de frågor som ställts i enkäten. 

5. Metod 

Här diskuteras val av ansats, metod, tillvägagångssätt samt övriga val som gjorts i samband 

med denna studies genomförande. Metodkapitlet avslutas med etiska överväganden. 

5.1. Metodval 
Denna studie är en fallstudie med en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen, innebär att en 

konstant pendling mellan deduktion och induktion sker. Den abduktiva ansatsen innebär att 

resonemang och slutsatser i studien är relaterade till den konstanta pendlingen mellan 

deduktion och induktion (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Utgångspunkten för denna studie är att studera ett specifikt fall på en specifik plats och att 

tolka samt analysera resultatet utifrån denna studies teoretiska utgångspunkt, CHAT. Detta 

leder till att generella slutsatser kring mönster som återfinns i organisationen kan skapa 

förståelse kring lärande på arbetsplatsen. Den abduktiva ansatsen är vanligt förekommande 

vid diagnosticering inom såväl medicin som teknik (Alvesson & Sköldberg, 2011). Ansatsen 

har applicerats på denna undersökning då det är lärande i arbetslivet på den för studiens 

aktuella arbetsplatsen som står i fokus. 

 

I studien har villkor, förutsättningar och hinder för lärande på arbetsplatsen undersökts utifrån 

medarbetarnas egen beskrivning vilket således är deras upplevelse av lärande på 

arbetsplatsen. Diagnosticering sker utifrån medarbetarnas beskrivning av villkor, hinder och 

förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. 

 Studien är utförd utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativ data handlar ofta om 

fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Denna studie befinner sig på mezzo nivå inriktad på 

beskrivningar och förklaringar av beteenden inom den studerade organisationen. Studier på 

mezzo nivå inriktas på de faktorer som kan hjälpa oss att beskriva, förklara och förutsäga 

individers beteende i en organisation, metoden för att studera ovanstående är vanligen 

formulär, intervjuer och observationer (Maltén, 1997). 
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5.1.1 Metodansats  

Change Laboratory (CL), är en metod som främjar innovation och lärande i organisationer 

och arbete (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010; Virkkunen & Ahonen, 2011).  

CL utgör en social innovationsprocess i vilken idéer utvecklas och kan omsättas till 

handlingar i en organisation. Detta innebär att CL utgör plattformen som möjliggör 

experiment samt utbyten av idéer och intressen inom organisationen (ibid.). CL erbjuder en 

variation av instrument för expansivt lärande och är kopplad till CHAT teorin (Kerosuo, 

Kajamaa & Engeström, 2010).  

 

Change Laboratory kan således inte användas utan CHAT teorin. CL utgör metodansatsen i 

denna studie. CL innebär skapande av nya interventioner vilket är en del av expansivt lärande, 

en långsam process vilken kräver engagemang från såväl ledning som personal (Kerosuo, 

Kajamaa & Engeström, 2010; Virkkunen & Ahonen, 2011). Organisationer kan främja 

innovationskapaciteten genom interventioner med expansivt lärande med utgångspunkt i CL 

(Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010). För att skapa förståelse för innovationsprocessen 

måste motsättningar i organisationen undersökas och transformationen måste förstås 

(Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2010; Virkkunen & Ahonen, 2011).   

Syftet med processen är att skapa verktyg för reflektion kring nuvarande praxis och 

därigenom föreslå nya alternativ för handling (Virkkunen & Ahonen, 2011). I CL skapas 

generella modeller över en verksamhet och ett kretslopp av expansivt lärande vilket utgör ett 

verktyg för praktikerns reflektion kring den dagliga verksamheten.  

 

  
Figur 2: Modell över Change Laboratory (jmf. Virkkunen & Ahonen, 2011) 

 

Centrala verktyg för metodansatsen är Whiteboards som används för att visualisera 

komponenterna i CL vilka även representerar utövarnas aktivitetssystem, CHAT (Virkkunen 

& Ahonen, 2011). Whiteboardens vertikala dimensioner representerar tid och förändring 

vidare är den indelad i tre nivåer benämnda som Past, Present och Future hos verksamheten.  

De horisontella dimensionerna av Whiteboarden representerar aktivitetssystemets olika 

generaliseringsnivåer.  

Whiteboarden som benämns som Mirror representerar och symboliserar undersökningen av 

konkreta uppgifter kring aktiviteter och nuvarande användning av Instruments. Vidare kan 

Mirror omfatta föremål för verksamheten och de motsättningar samt innovativa lösningar för 

Outcome (ibid.). 
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 Ytterligare en Mirror belyser Past, historiska förändringar i verksamheten (Virkkunen & 

Ahonen, 2011). Future, Mirror används för att representera och diskutera uppgifter kring 

deltagarnas CL experiment med det nya konceptet för verksamheten. Modell, Vision 

Whiteboarden används för att skapa en bild av Past, Present och Future av verksamheten. 

Metodansatsen syftar till att analysera återkommande motsättningar i verksamheten, vilka 

uppstår i det dagliga arbetet. Vidare används CL för att analysera möjligheter till förändring 

och därigenom leda till skapandet av nya framtidsvisioner för verksamheten. Ideas och Tools, 

Whiteboarden representerar medelaktiva generaliseringar vilka uppkommer i diskussion samt 

sekundära Instruments i verksamheten (ibid.). 

5.1.2 Avsteg från Change Laboratory 

I studien har enbart ett samtal inspirerat utav CL genomförts, vilket innebär att författaren har 

gjort avsteg från CL som metodansats. I studien har avsteg ifrån CL gjorts genom att 

författaren valt att inte använda sig av videodokumentation av samtalet. Detta med hänsyn till 

respondenternas upplevelse av deltagandet i studien och den överhängande risk för empiribrist 

och bortfall som hade kunnat följa om författaren valt att använda sig av videodokumentation. 

I den aktuella studien användes i stället skrivmaterial, vilken syftade till att ersätta 

videodokumentationen, vilken vanligen används i CL.  

 

Av hänsynstagande till medarbetare vilka medverkat i studien, har författaren valt att göra 

ytterligare avsteg från den valda metodansatsen. Ytterligare avsteg från metodansatsen är att 

Whiteboards inte användes, då miljön för det CL inspirerade samtalet inte möjliggjorde detta. 

Författaren genomförde ett samtal inspirerat av CL under ca 45 minuter, vilket även detta 

innebär avsteg från metodansatsen, CL genomförs vanligen som återkommande samtal, i 

denna studie valde författaren att ersätta ett CL samtal med en enkät. 

5.2 Urval 

Denna studie bygger på ett bekvämlighetsurval. Det tidigare samarbetet med KRIS och Unga 

KRIS, Halmstad har legat till grund för den genomförda studien. Bekvämlighetsurval, vilket 

är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningstraditionen (Thornberg & Fejes, 

2009). Den genomförda studien är en tvärsnittsstudie med syftet är att skapa en bild av 

lärande i arbetslivet. Urvalet för studien utgjordes av samtliga medarbetare i den undersökta 

organisationen. 

Den undersökta populationen är intressant att studera med anledning av arbetsplatsens dubbla 

funktion. Dels sysselsättning i form av arbete, dels en rehabiliterande funktion.  Detta gör att 

arbetsplatsen har en speciell karaktär. Vidare är gruppen av informanter som utgör studiens 

urval otillräckligt undersökt i sin relation till lärande i arbetslivet. Det har tidigare inte 

genomförts studier med syfte att belysa lärande i arbetslivet på den organisation vilken ingått i 

denna studies urval.  Nedan specificeras urvalet i studiens två delmoment, enkäter samt 

samtal. 

5.2.1 Enkäter 

I det aktuella arbetslaget fanns vid tidpunkten för studien sammanlagt 25 medarbetare i 

arbetslaget, både anställda och praktikanter erbjöds att delta i studien. Av de 14 medarbetare 

som valde att besvara enkäten. Av de 14 som valde att delta i undersökningen och som 

därmed besvarade enkäten var 4 praktikanter och 10 anställda. Av dem som deltog i studien 

krävdes det att de var närvarande på arbetsplatsen en avtalad dag samt tid för att besvara och 

lämna in enkäten. Detta förfarande bestämdes i samråd med arbetsplatsen och med hänsyn till 

ordinarie verksamhet. 
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5.2.2 Samtal 

Samtliga medarbetare både anställda och praktikanter erbjöds att delta i samtalet och 

informerades om dag och tid vilken avtalats med arbetsplatsen. I samtalet medverkade 7 

stycken medarbetare. Eftersom att det i samtalet var av större vikt att erhålla en 

helhetsbeskrivning av lärandet på den aktuella arbetsplatsen fäste författaren ingen vikt vid 

fördelningen mellan praktikanter och anställda i den grupp som deltog i samtalet. 

Medarbetarna valde själva om de önskade delta och om deras eget arbetsschema möjliggjorde 

deltagande. Samtalet gjorde det möjligt för författaren att komplettera svaren som givits i 

enkäterna genom att ställa en kompletterande fråga i muntlig form.   

5.2.3 Bortfall 

Vid tillfället för den genomförda studien fanns 25 medarbetare i de båda organisationerna 

KRIS och Unga KRIS, Halmstad. 14 medarbetare valde att delta i enkätbesvarandet och 7 

medarbetare medverkade i samtalet vilket nämnts i föregående avsnitt. Bortfallet i studien kan 

ha flera orsaker. Några troliga orsaker till bortfallet är arbetsbelastning eller att medarbetaren 

är ny på arbetsplatsen. Det är även troligt att bortfallet kan bero på upplevelsen att vara utsatt 

som informant eller förekomsten av dyslexi i den undersökta verksamheten. Trots de åtgärder 

som vidtogs för att anpassa materialet till gruppen av informanter kan ett eller flera av skälen 

vara förklaringar på bortfallet.  

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Enkät 

Enkäten som användes i studie är av kvalitativ art och anpassades efter de särskilda 

förutsättningar som råder på den aktuella arbetsplatsen. Anpassningen av enkäten bestod i att 

språkligt anpassa enkäten för individer med dyslexi, vilket gjordes utifrån författarens tidigare 

erfarenheter av samarbete med den aktuella gruppen. Författaren valde att lämna ut enkäten i 

pappersform, distributionen av enkäten genomfördes i samband med enkätbesvarandet och 

sköttes av författaren. De ifyllda enkäterna återlämnades sedan till författaren samma dag.  

I enkäten fanns ett fast svarsalternativ, resterande var så kallade öppna frågor. En anledning 

till att öppna frågor användes är att studiens intresse främst var inriktad på medarbetarnas 

beskrivning av lärandeklimatet på den undersökta arbetsplatsen.   

En annan anledning var att inte begränsa informanternas möjligheter att uttrycka sig eller på 

något sätt styra informanternas svar vilket sannolikt skett om fasta svarsalternativ använts. 

Enkäten (Bilaga 2) är utformad på ett sådant sätt att de tre inledande frågorna behandlar, 

anställningsform, arbetsuppgifter samt hur individen upplever sig klara av sina 

arbetsuppgifter. Frågorna 4-5 behandlar stöd i arbetsuppgifter, fråga 6-7 behandlar utbildning. 

Fråga 8 behandlar krav och resurser, fråga 9-10 behandlar förändrade arbetsvillkor, fråga 11 

behandlar karriärmöjligheter och fråga 12 behandlar uppskattning på arbetsplatsen, enkäten 

avslutas med fråga 13 vilken behandlar individanpassad utbildning.  

5.3.2 Samtal 

I samtalet användes ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt var den mest lämpliga samtalsmetoden. Detta då frågor kunde förberedas 

utifrån enkätsvaren samt CHAT. CHAT inkorporerades i samtalet, då en del utav frågorna 

behandlade CHAT teorins noder, där enkätsvaren varit otillräckliga. 

Genom att använda ett semistrukturerat tillvägagångssätt kunde det dels säkerhetsställas att 

för studien viktiga frågor utgjorde en del av samtalet och samtidigt kunde informanterna ges 

utrymme att tala fritt kring lärande på arbetsplatsen.  
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Samtalet genomfördes på arbetsplatsen med de medarbetare som vid tillfället hade möjlighet 

att delta. Samtalet varade ca 45 minuter och under samtalet fördes anteckningar. Då ingen 

förteckning över deltagare gjordes i samband med samtalet är samtliga deltagare som 

medverkade konfidentiella, det går inte heller att utläsa vilken respondent som sagt vad under 

samtalet. Övervägandet gjordes att guppens samlade uppfattningar är viktigare än enskilda 

informanters yttrande. 

5.4 Analysmetod 

5.4.1 Enkäter 

Enkäten har hanterats som om den vore en intervju i samtalsform, då enkäten är av kvalitativ 

art. Vid analys valde författaren att utgå ifrån komponenterna i CHAT. Detta innebar att 

analysen genomfördes utifrån noderna i CHAT teorin.  

 

Varje enskild fråga i enkäten hade konstruerats för att analyseras utifrån minst en av de 

förekommande noderna i CHAT, med ett undantag för den inledande frågan vars syfte var att 

kontrollera om det förekom skillnader mellan anställdas respektive praktikanters upplevelse 

utav lärandet på den i studien deltagande arbetsplatsen. Samtliga svar dokumenterade 

ordagrant för varje enskild fråga och utgjorde därmed underlaget för analysen. 

Dokumentationen har sedan använts i denna uppsats empiri redovisning.  

5.4.2 Samtal 

Samtalet transkriberades ordagrant utifrån de anteckningar vilka författaren gjort vid 

genomförandet av samtalet. Vid analysen av samtalet valde författaren att utgå dels ifrån 

CHAT noderna, vilka utgjort studiens grund. samtalets grund utgjordes i huvudsak av Change 

Laboratory som var denna studies valda metodansats. Samtalet analyserades således utifrån 

CL komponenterna Past, Present och Future i kombination med CHAT noderna för att 

genom analysen försöka finna tidigare förändringar, pågående eller kommande förändringar 

som kan ha inverkan på lärandet på den specifika arbetsplatsen.  

5.5 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 

Studien har genomförts med strävan att uppnå bästa möjliga validitet och reliabilitet. 

Validiteten i studien baseras på att CHAT och CL har använts av väl etablerade forskare för 

att undersöka lärprocesser i verksamheter och företag.  

Författaren närvarade även på arbetsplatsen vid enkätbesvarandet vilket möjliggjorde för 

respondenterna att ställa frågor kring enkäten, vilket är ytterligare ett sätt att säkerhetsställa att 

enkäten mäter vad den avsåg att mäta. Vilket leder till hög validitet i studien. 

Språket i enkäten och under samtalet anpassades efter informanterna och utgick ifrån 

författarens förkunskap om informanterna. Anpassningen av språket gjordes som ett led i att 

säkerhetsställa att enkät respektive samtalsunderlag mätte vad de avsåg att mäta samt minska 

risken för felaktiga eller för studien oanvändbara svar. Vilket även detta bidrar till studiens 

validitet. 

  



 

26 
 

Anpassningen utav språket innebar att en förenklad svenska användes, med förenklad svenska 

avser författaren avsaknad av akademiska uttryck, fackspråk eller andra ord och uttryck som 

skulle ha avsevärd inverkan på upplevelsen av deltagande i studien med anledning av 

förekomsten av dyslexi hos målgruppen för studien men även med anledning av avsaknad av 

högre utbildning hos målgruppen för studien. Med högre utbildning avses eftergymnasial 

utbildning. 

Studier vilka behandlar sociala fenomen är mycket föränderliga och i stor utsträckning 

kontextbundna vilket innebär en svårighet att generalisera resultatet av studier av sociala 

fenomen (Thornberg & Fejes, 2009). Syftet med studien har inte varit att generalisera dess 

resultat. Resultatet av denna studie kan dock vara av intresse för organisationer med snarlik 

struktur och uppbyggnad som den organisation vilken medverkat i denna studie. 

Reliabilitet, om samma enkät och samtalsunderlag användes i ytterligare en studie med 

samma urval, målgrupp anser författaren att det är troligt att resultatet skulle bli snarlikt det 

som presenteras i denna uppsats men att en medvetenhet bör finnas kring eventuell 

påverkanseffekt som kan ha funnits i den genomförda studien, med anledning av det 

etablerade samarbete som författaren har med målgruppen för studien. 

5.6 Metoddiskussion 

Det insamlade materialet, enkäter samt de anteckningar som fördes under samtalet har 

transkriberats ordagrant. Det bör därför inte finnas felaktigheter i det presenterade materialet 

vilka kan ha påverkat resultatet av studien. Anteckningsmetodiken som användes under 

samtalet innebar att författaren skrev ner ordagrant vad informanterna berättade utan att 

släppa fokus eller ögonkontakt med informanterna. 

 Studiens svarsfrekvens bör anses vara god, vid tillfället för studien fanns 25 medarbetare på 

den undersökta organisationen, samtliga uppfyllde studiens urvalskriterium. Drygt hälften av 

medarbetarna besvarade enkäten och en fjärdedel av medarbetarna deltog i samtalet. 

Svarsfrekvensen kan dels bero på den arbetsbelastning som medarbetarna vid tillfället hade. 

En annan tänkbar anledning till svarsfrekvensen kan vara att gruppen av medarbetare 

generellt sett är något avogt inställd till deltagande i studier. Eftersom att studien är en 

fallstudie på den specifika arbetsplatsen bör det inte göras generaliseringar av organisationen 

KRIS eller Unga KRIS med utgångspunkt i denna studies resultat. Syftet med denna studie 

har aldrig varit att kunna generalisera dess resultat och slutsatser, syftet med studien är istället 

att beskriva det pedagogiska klimatet vid tillfället för studiens genomförande. 

Ett problem med studien är att urvalet är förhållandevis litet. I denna studie var det inte 

möjligt att öka det empiriska materialet dels på grund utav att författaren enbart hade ett 

etablerat samarbete med den undersökta organisation, därmed saknades tillträde och 

etablerade kontakter med andra lokalavdelningar men även på grund utav tidsramen för den 

genomförda studien. Det är dock viktigt att tillföra ny information till forskningsområdet, då 

det finns en avsaknad av forskning på området, författaren anser att denna studie kan vara ett 

viktigt bidrag till forskningsområdet. Tillgången till fältet kan i detta fall väga upp 

avsaknaden av ett omfattande empiriskt material, fältet saknar helt forskning sedan slutet av 

1990- talet och det är därmed av yttersta vikt att tillföra nya kunskaper kring fältet genom 

studier och forskning. Den forskning som gjorts i snarlika miljöer som den författaren 

undersökt och sedan beskrivit i detta material, är genomförd i olika frivilligorganisationer 

under slutet av 1990- talet. Ovan nämnda forskning har använts i denna uppsats i kapitlet 

tidigare forskning. 
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I samråd med den aktuella arbetsplatsen har organisationerna nämnts vid namn, liksom de 

webbplatser som är kopplade till organisationerna. Informanterna har informerats om studiens 

syfte, hur materialet var avsett att användas samt deras rätt att avbryta sin medverkan under 

studien. Medarbetarna har även informerats om att deras medverkan i studien är konfidentiell.   

De anpassningar till studiens urval vilka gjorts kan upplevas som många men värdet av att 

genomföra studien överväger de eventuella negativa effekter som kan ha uppstått till följd av 

de anpassningar som gjorts. Negativa effekter syftar på de avsteg från metodansatsen som 

gjorts i genomförandet av denna studie. Vidare kan den förförståelse för medarbetarna vilka 

deltagit i studien haft viss inverkan på studiens genomförande, graden av etiska överväganden 

har avsevärt påverkats av den förförståelse som funnits för medarbetarna.  

Detta kan ha haft såväl positiva som negativa effekter på studien som helhet. Nedan beskrivs 

en del av de effekter som förförståelsen inneburit för studien. 

 Det är en fördel att vara väl känd av informanterna då det bidrar till en trygghet för 

informanterna detta kan leda till att författaren har en möjlighet att komma närmre sanningen, 

med anledning av att informanterna under en lång tid har haft möjlighet att skapa förtroende 

för författaren. Den tid som spenderats med informanterna har även lett till att en förtrogenhet 

med det särskilda språk som är en del av arbetsplatskulturen, de kan således uttrycka sig med 

den terminologi som vanligen används på arbetsplatsen. Ytterligare fördelar är den mycket 

frikostiga tillgången till såväl miljön samt informanter, vilket innebär att författaren kan röra 

mig fritt i miljön då denne betraktas som en naturlig besökare. Nackdelar med förförståelsen 

kan vara att det inte är möjligt att vara objektiv i studiens genomförande.  

Dock bör en medvetenhet finnas kring att den genomförda studien inte hade varit möjlig att 

genomföra utan den förförståelse som jag besitter, då den verksamhet som studerats kräver att 

den som genomför studien är välkänd av de individer som medverkar. För att genomföra en 

studie av det här slaget behöver man vara välkänd av informanterna dels på grund av behovet 

av anpassningar i studiens genomförande dels på grund av att forskaren behöver 

informanternas förtroende och tillit. 

5.7. Etiska överväganden 

Enligt de forskningsetiska reglerna måste åtgärder vidtas för att försvåra identifikation av 

informanter som deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det är av yttersta vikt att vidta 

dessa åtgärder då studien behandlar informanter vilka i något avseende kan anses vara utsatta 

eller med typiska särdrag vilka är lätta att känna igen (ibid.). Uppgifter vilka insamlats i syfte 

att beskriva lärande i arbetslivet utifrån medarbetarperspektiv har hanteras på sådant sätt att 

identifiering av enskilda individer ej är möjligt. Hänsyn har tagits till informanternas behov av 

konfidentialitet där av förekommer inte namn på enskilda individer i denna studies 

slutprodukt. Samtliga informanter har försetts med ett kodnummer. Kodnumret används vid 

empiriredovisningen och ersätter den enskilda medarbetarens namn. Syftet med kodnumret är 

att bibehålla studiens konfidentialitet, i enighet med forskningsrådets etiska riktlinjer. 

 I empiriredovisningen av CL samtalet används ordet medarbetarna i samband med citat för 

att bibehålla konfidentialiteten i studien. Baserat på erfarenheter ifrån samarbetet med urvalet 

för denna studie gjordes bedömningen att videodokumentation av det CL inspirerade samtalet 

ej kunde användas, då användandet av videodokumentation riskerade att utgöra ett hinder i 

insamlandet av datan.  
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Dokumentation av det CL inspirerade samtalet gjordes genom anteckningar. Vid samtalet 

antecknades inte uppgifter om de medverkande eller vem av de medverkande som sagt vad, 

dels med anledning av intresset av vad gruppen som helhet gav uttryck för men även med 

hänsyn till riskerna som det innebär om en enskild medarbetare identifieras. Författaren anser 

att denne följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för att minska risken för att enskilda individer 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). 

I samråd med den aktuella arbetsplatsen används organisationernas namn och hänvisningar 

görs till de webbplatser som är kopplade till organisationerna. Informanterna har informerats 

om studiens syfte, hur materialet kommer att användas samt deras möjligheter att avbryta sin 

medverkan under studien, medarbetarna har även informerats om att deras medverkan i 

studien är konfidentiell.   

I studier av människor är det av yttersta vikt att hänsyn tas till informanternas upplevelse av 

deltagande i studien. Vid tillämpandet av informerat samtycke skall informanterna informeras 

om vad studien innebär i syfte att de själva skall besluta om sin medverkan (Svensson & 

Ahrne, 2011). Informerat samtycke är grundläggande för de etiska aspekterna och innebär att 

ett ömsesidigt förtroende mellan ansvarig för studien och informanterna finns (Öberg, 2011). 

Informerat samtycke är även ett sätt att garantera frivillighet i informantens deltagande samt 

att ansvarig för studien givit informanterna tidsutrymme att fatta väl avvägda beslut 

förankrade i information och den fria viljan till medverkan i studien samt frivilligheten att 

besvara enskilda frågor (ibid; Vetenskapsrådet, 2002). I studien tillämpades informerat 

samtycke. Informanterna erhöll denna information vid två tillfällen, muntligen innan studien 

påbörjades samt skriftligen vid tillfället för enkätbesvarande. 

6. Resultat och analys 

Vid analys av empirisk data utformades teman med utgångspunkt i noderna i CHAT teorin, 

som beskrivits i kapitel 4. Dessa teman presenteras under respektive underrubrik i 

resultatdelen. Under varje underrubrik förklaras hur varje nod tar sig uttryck i den 

genomförda studien. 

6.1 Resultat 

6.1.1. Subject 

Subject i denna studie utgörs utav 14 respondenter vilka är anställda eller praktikanter vid 

KRIS eller Unga KRIS, Halmstad. 10 respondenter är anställda och 4 är praktikanter. 

6.1.2 Community 

Subject utgör en del av arbetslaget.  Vid genomgång av samtliga enkäter framträder det att 

uppskattning är viktigt för subject vilket leder till att arbetslaget som helhet ger uttryck för att 

det är betydelsefullt att bli uppskattad för det arbete som man utför, detta beskrevs vara en 

viktig del i trivseln på arbetsplatsen. Arbetslaget beskrev även att chefers, arbetsledares och 

kollegors glädje, sammanhållning och framåtanda utgör en viktig del i uppskattningen som 

medarbetare. Vidare beskrevs stödet på arbetsplatsen som betydelsefullt i arbetslaget. 

Medarbetarna beskrev det som en viktig del av arbetet att bli uppskattad som vän men även 

som arbetstagare och kollega. 

 ”Först och främst för mig som person men sen att jag gör ett bra jobb” (Informant 2) 

 Arbetslaget beskriver sammantaget att det är ett gemensamt ansvar att både ge och ta emot 

återkoppling.  
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Vidare beskrivs morgonmöten, eftermiddagsmöten och enskilda samtal som goda möjligheter 

att ge och ta emot återkoppling. Det tydliggjordes att det var betydelsefullt att bli betraktad 

hjälpsam och att medarbetaren upplevs vara en tillgång för arbetslaget. 

En annan informant uttryckte sig på följande sätt:  

”Ja det är viktigt, att bli uppskattad är alltid skönt. Spelar inte så stor roll hur. De 

viktigaste är väl att dem man jobbar för(ungdomarna) uppskattar en och att kollegerna 

tycker vi har ett bra samarbete.” (Informant 7) 

En annan medarbetare uttrycker sig så här: 

” Positivt! I vissa fall kan det vara jobbigt men blir stärkt av min omgivning. När jag inte 

har modet el styrkan så kliver någon annan in och följer mig på vägen.”  (Informant 3) 

Informanterna menade också att i det aktuella arbetslaget upplevs en spontan kram vara 

betydelsefull.  De menade också att stöd och att vara en lyssnande individ, en god vän upplevs 

vara något viktigt i arbetslaget, men även att ett gott samarbete mellan kollegorna är viktigt.  

”Ja det är viktigt att känna sig uppskattad för att man ska trivas. Att man blir uppskattad 

för den man är och för att man jobbar och gör sitt bästa.”  (Informant 12) 

6.1.3 Object 

Objecten utgörs av olika arbetsuppgifter som medarbetarna har beskrivit. Medarbetarna har 

beskrivit olika arbetsuppgifter vilka kan indelas i olika huvudgrupper: Stödjande 

arbetsuppgifter, säljande arbetsuppgifter, arbetsuppgifter i projekt, arbetsuppgifter med IT, 

arbetsuppgifter med bygg/ konstruktion, arbetsuppgifter i kök och arbetsuppgifter i en 

offentlig roll.   

En medarbetare beskriver sina arbetsuppgifter så här:  

”Ungdomsledare. Håller i ungdomsaktiviteter. Föreläser på skolor. Projektledare för ett 

brottsförebyggande skolprojekt” (Informant 1) 

 

Inom de stödjande arbetsuppgifterna innefattas arbetsroller som motivatör, stödperson, allt i 

allo, ungdomsledare, boendeansvarig, urinprovtagare och behandlingsansvarig.  

 En annan medarbetare beskriver sina arbetsuppgifter så här: 

”Mina arbetsuppgifter är under konstruktion min titel är behandlings ansvarig. Jag 

förväntas bygga upp en behandlings- struktur för att kunna driva ett öppenvårds- program 

för kriminalitet och missbruk. ” (Informant 5) 

 

De säljande arbetsuppgifterna innefattar ansvar för Second Hand butiken. Arbetsuppgifter i 

projekt innefattar projektledare samt nationell projektledare. 

Arbetsuppgifter med IT innefattar dator samt nätverksansvar. Till arbetsuppgifter inom bygg/ 

konstruktion hör byggnadsarbete av olika art, arbetsuppgifter i kök hör rollen som kokerska/ 

kock samt slutligen till de offentliga rollerna hör föreläsare och nationell talesperson. 
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6.1.4 Rules 

Rules, utgörs av olika regler och normer i arbetslaget. Rules beskrivs av medarbetarna 

innefatta en skyldighet och förväntning att följa organisationens deviser som den mycket 

viktiga skyldigheten att vara nykter, drogfri och hederlig. Nedan följer ett excerpt i vilket 

medarbetaren beskriver sina arbetsuppgifter samt de regler och förväntningar som är kopplade 

till dessa. 

”Second hand, stödperson, urinprovstagning, allt i allo för föreningen. Kraven är drogfrihet 

o hederlighet. Förväntningar att jag följer deviserna och att jag gör mitt bästa.”  (Informant 

3. ) 

Rules innefattar även förväntningar på utförande av arbete vilket medarbetarna beskriver 

innefattar deltagande i daglig verksamhet, deltagande i studiecirklar, utarbeta riktlinjer för 

projekt, genomföra och samordna projekt, vara behjälplig i projekt, konstruera 

behandlingsstruktur men även att motivera, genomföra uppföljning samt skapa kontakter.  

En medarbetare uttrycker sig så här: 

”Mina arbetsuppgifter på KRIS är delvis att delta i den öppna dagliga verksamheten, dvs 

vara aktiv i studiecirklar och tillsammans med dem andra se till att det är en schysst nivå 

och stötta de som är nya. Utöver detta är det min uppgift att datorer och nätverk fungerar 

som det ska.” (Informant 6) 

6.1.5 Instruments 

I arbetslaget råder det motsättningar i fråga om det finns möjligheter att individanpassa 

utbildning, en del informanter beskrev det som möjligt att erbjudas individanpassad 

utbildning medan andra informanter beskrev det som omöjligt. En medarbetare uttrycker 

möjligheterna till individanpassad utbildning, på detta sätt:  

”Nej det tycker jag inte” (Informant 6) 

 

En del informanter har ännu inte kommit till ett stadium där utbildning blivit aktuellt, medan 

andra informanter har utbildats i stor utsträckning och i viss mån även fått den 

individanpassad. 

En av medarbetarna uttrycker sig så här om möjligheterna till individanpassad utbildning:  

” Utbildningen vid Minnesita behandling var individanpassad för just mig och mina 

kommande arbetsuppgifter” (Informant 5) 

 

Ytterligare en medarbetare uttrycker möjligheterna till individanpassad utbildning enligt 

följande:  

”Jag har inte kommit så långt men jag tror nog att när det är dags så kommer det inte att 

vara några problem att få det individanpassat” (Informant 2) 

 

Bland praktikanterna, som är en del av arbetslaget är det en vanligt förekommande 

beskrivning att möjligheterna till utbildning är begränsade. 

”Dom skulle reagera positivt meningen är ju att komma vidare. Men organisationen skulle 

inte finansiera utbildningen.” ( Informant 12) 
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En annan medarbetare uttrycker sig så här: 

”jag tror att dom skulle reagera positivt på det och uppmana mig och göra det. Nej det 

skulle jag få betala själv.”  (Informant 13) 

I ett av citaten ovan omnämns organisationens målsättning, medarbetarna ska gå vidare och 

utvecklas vilket uppmuntras men samtidigt förekommer hinder för denna utveckling då 

möjligheterna till utbildning begränsas av de finansiella förutsättningarna som finns i 

organisationen. 

En av de motsättningar som framkommer är att kraven ibland kan leda till att medarbetaren 

upplever det som stressande att hinna med de många arbetsuppgifterna, men samtidigt kan det 

ibland finnas för mycket tid vilken leder till att medarbetaren upplever sig som sysslolös. 

Nedanstående excerpt belyser variationen i arbetsbelastningen: 

”Ibland ställs det krav som gör det stressigt att hinna med allt. Ibland blir det dötid.”  
(Informant 1.) 

En ytterligare motsättning som framkom är att nuvarande lokal inte erbjuder nödvändiga 

resurser för specifika projekt. Dock framförde arbetslaget som helhet, att kraven och 

resurserna som finns är rimliga. Vidare beskrev arbetslaget att de upplever att de klarar av 

sina arbetsuppgifter. Tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet beskrivs vara goda 

tillgångar i bemästrandet av arbetsuppgifterna. 

En av medarbetarna beskriver lärande så här:  

”alltid kul att förkovra sig utmaningar skapar kreativitet och självförverkligande” 

(Informant 14) 

Lärande beskrevs som en dörröppnare, roligt och utmanande samt ett sätt att nå 

självförverkligande.   

6.1.6. Division of labour 

Division of labour innefattar arbetslagets beskrivna möjligheter att dela arbetsuppgifter inom 

arbetslaget. I det undersökta arbetslaget beskrev man möjligheter till delning av 

arbetsuppgifter som mycket god över lag och att flexibilitet och hjälpsamhet utgör goda 

förutsättningar för möjligheterna till att dela arbetsuppgifter inom arbetslaget.  

Men man beskrev också hinder för arbetsdelning vilka innefattar specialistkompetenser, 

sekretess eller att arbetsuppgiften är knuten till ett särskilt projekt.  

Arbetslaget beskrev också att det är nödvändigt att vara flexibel och anpassningsbar och att 

det upplevs finnas goda möjligheter till stöd och hjälp ifrån kollegor när man stöter på 

problem. Ett excerpt nedan belyser en återkommande beskrivning från informanterna i 

studien. 

”ja absolut vi är väldigt flexibla å hjälpsama” (Informant 8) 

Vidare beskrev medarbetarna att det vid vissa tillfällen kan vara nödvändigt att med kort 

varsel utföra andra arbetsuppgifter än de man normalt sett gör.  
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”När jag får nya arbetsuppgifter får jag den hjälp jag behöver för att kunna utföra dessa” 

Informant 5 

Ovan nämnda är kopplat till begreppet Division of labour och även ansvarstagande och 

delaktighet beskrivs vara viktigt och utgör en del av begreppet arbetsfördelning men har även 

kopplingar till begreppen community och rules. 

Ett ytterligare hinder för arbetsdelning kan vara avsaknad av intresse och lyhördhet från 

medarbetarna i arbetslaget. 

”Absolut om intresse o lyhördhet finns”( Informant 14) 

6.2 Resultat av samtal 

I det Change Laboratory inspirerade samtalet som hölls medverkade sju stycken informanter. 

Dessa gavs möjligheten att diskutera organisationerna KRIS och Unga KRIS, Halmstad 

utifrån komponenterna i CL vilka i rapporten benämns som Past, Present och Future.  

Komponenten present är en sammanfattning utav den information vilken framkom i 

enkäterna, i enighet med CL som metodansats vilket även medför att det inte finns något citat 

under presentationen av denna komponent. Samtalet redovisas som medarbetarnas 

gemensamma diskussion utifrån den beskrivning utav present vilken författaren gav 

medarbetarna. De medverkande i samtalet benämns inte som enskilda individer utan som 

grupp varvid beteckningen medarbetarna används vid citat. Detta kapitel avslutas med 6.2.4 

kompletterande empiri, där författaren ställt frågor som denne upplevt blivit ofullständigt 

besvarade i enkätmaterialet.  

6.2.1 Past 

Informanterna beskrev hur organisationen förändrats under tid, medarbetarna beskriver då att 

de anser att organisationens utveckling har bidragit till att göra organisationen bättre. 

Informanterna menade att det har skett en stor utveckling bland annat då organisationen bytt 

lokal. Vidare menade informanterna att utvecklingen har bidragit till att kvaliteten i såväl 

organisation som de individer som utgör organisationen har utvecklats positivt, antalet 

anställda har ökat i takt med att organisationen vuxit. Informanterna betonade att 

organisationen rotat sig och gjort sig ett namn, därmed upplevs de som en mer seriös aktör 

med ett viktigt uppdrag, arbete.  

”Organisationen har blivit bättre, det har skett stor utveckling bland annat när 

organisationen bytte lokal. Kvaliteten i individer & organisation/ verksamhet har 

utvecklats positivt. Antalet anställda har ökat med en större organisation.”(Medarbetarna.) 

 

Medarbetarna gav även uttryck för att de upplever stolthet över organisationens utveckling, 

vilken har varit präglad av fördomar och rädslor från omgivningen vilket något som gjort att 

vägen dit där organisationen är idag har varit lång och lite krokig. Informanterna belyste att de 

tar hand om varandra och det är en tillgång, men att de upplever att de fortfarande betraktas 

som kriminella av människor som är rädda. Vidare sa informanterna att de återbetalar sin 

skuld genom att ta hand om dem som ännu inte råkat i trubbel. Informanterna menade att förr 

skulle man inte nämna organisationen men att man idag gör detta med stolthet även för SOC, 

socialtjänsten (reds. Anm.).  
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”Organisationen har rotat sig och gjort sig ett namn, upplevs som en mer seriös aktör med 

ett viktigt arbete vilket gör att man som en del av detta känner sig ”varm”. Vägen dit har 

varit lång och präglad av fördomar & rädslor” (Medarbetarna.) 

 

Informanterna uttryckte att med en större lokal ges man möjligheten att bedriva mer 

verksamhet, utveckla befintlig verksamhet vilket leder till att individen ges mer 

valmöjligheter. Vidare beskrev informanterna att individen lär sig mer om sig själv genom 

möjligheten till ökat ansvar. 

”Större lokal ger möjligheten att bedriva mer verksamhet, ytterligare utveckla 

verksamheten vilket ger individen mer valmöjligheter. Individen lär sig mer om sig själv 

genom ett ökat ansvar.” (Medarbetarna.) 

 

6.2.2 Present 

I enkäterna framkom det att medarbetarna har olika uppfattningar kring möjligheterna till 

individanpassning av den utbildning som erbjuds i organisationen. Medarbetarna har även 

olika uppfattningar kring möjligheterna till finansiellt stöd av utbildning samt eventuella 

karriärmöjligheter som kan finnas i organisationen. 

 I enkäterna framkom en enhetlig beskrivning utav möjligheterna att dela arbetsuppgifter 

inom arbetslaget, en viktig orsak till tycks vara att medarbetarna upplever goda möjligheter 

till dialog inom arbetslaget.  

Vidare rapporterar informanterna att de upplever goda möjligheter till stöd från chefer. 

Informanterna belyser att det förekommer en del försvårande omständigheter i deras arbete, 

vilka vanligen är tid, situationsbundna faktorer samt en stor andel ideella arbeten utöver 

ordinarie arbetsuppgifter. Informanterna beskriver att möjligheterna att utveckla nya delar av 

organisationen är beroende av det stöd och den stöttning man upplever att kollegor erbjuder.  

6.2.3 Future 

Informanterna beskrev att man önskar utveckla organisationen genom att öka 

yrkesverksamheten, skapa bättre samarbete med SOC, social tjänsten (reds. Anm.) och 

regering samt att skapa ett ramavtal med SiS, Statens institutionsstyrelse (reds. Anm.).  

 

”Ökad yrkesverksamhet, ramavtal med ”SiS”, bättre samarbete med ”SOC” och regering. 

Mer behandlingsinsatser”.  (Medarbetarna.) 

Informanterna ger även uttryck för att de önskar erbjuda behandlingsinsatser och 

sammanlänka vårdkedjan. Informanterna beskrev också att de önskar sammanlänka hela 

vårdkedjan på ett tydligare sätt för klienten genom att följa klienten från dennes första kontakt 

med organisationen fram till en självständighet med eget boende. Organisationen har idag inte 

möjlighet att erbjuda en sammanlänkad vårdkedja.  

”Sammanlänka från första stegen till det egna boendet och självständigheten, 

sammanlänka vårdkedjan.” (Medarbetarna.) 

 

Informanterna gav även uttryck för att de vill bli betraktade som en legitim aktör av 

socialtjänsten.  

”Vara en legitim aktör i ”SOC” ögon.” (Medarbetarna.) 

 

Vidare beskrev informanterna att de anser att det finns mycket bra möjligheter till utveckling 

nationellt för organisationen och att mångfald är en grundpelare för utveckling. Informanterna 

menade även att de ser goda möjligheter till utvecklandet utav nya verksamheter.  
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”Jättebra möjligheter nationellt, ideéledning av mångfald, hur stora möjligheter som helst. 

Nya Verksamheter.” (Medarbetarna) 

 

Utveckling av organisationen riskerar att påverka lärandet i organisationen, vilket 

informanterna menar gör att det är av yttersta vikt att alla arbetar åt samma håll och förhåller 

sig till de deviser som styr organisationen. Vidare menade informanterna att organisationen 

lär sig hela tiden och att nytt lärande leder till personutveckling. Medarbetarna beskrev även 

att man antar att utveckling av organisationen skulle kunna leda till tätare samarbete, men att 

det är av vikt att inte repetera tidigare misstag. Informanterna hyste även goda förhoppningar 

om att utveckla och skapa lokala såväl nationella projekt. 

 

 ”Arbetar åt samma håll, mot deviserna. Föreningen lär sig hela tiden, nytt lärande är 

personutveckling. Ett tätare samarbete. Ej repetera tidigare misstag. Lokala och nationella 

projekt.” (Medarbetarna.) 

 

Medarbetarna avslutade med att spontant ge uttryck för att de önskade att frukost serverades 

på arbetsplatsen. 

 

Författaren till denna studie presenterade ett förslag på hur organisationen kan arbeta för att 

främja utveckling och därigenom upplysa medarbetarna om utbildningsmöjligheter vilka 

erbjuds i organisationen. Författarens förslag var att skapa en utbildningskatalog, med syfte 

att upplysa medarbetarna om de möjligheter till utbildning vilka finns inom organisationen. 

Informanterna menade att det inte finns någon lokal utbildningskatalog men att i ett 

rikstäckande projekt som Tidig insats finns det specifika utbildningar.  

Projektet Tidig insats är ett projekt vilket syftar till att erbjuda stöd i form av 

kontaktmannaskap till ungdomar i åldern 13-25 år, men även stöd vid myndighetskontakter 

(Tidig insats, 2013). 

”Ej lokalt men rikstäckande finns ex. tidig insats & power håller på att ordna. Genom 

projekt, ej enbart för dem i projekten. Detta påverkas av att det är många nya just nu.” 

(Medarbetarna.) 

 

Vidare betonade informanterna att i det nystartade projektet Power, Unga KRIS Power (reds. 

Anm.) arbetar man med att utveckla en utbildningskatalog. Unga KRIS Power är ett projekt 

som är ett samarbete mellan flera olika Unga KRIS föreningar och arbetsförmedlingen och 

riktar sig till unga vuxna upp till 26 år som söker sysselsättning i form av utbildning, praktik 

eller arbete (Unga KRIS Power, 2013). 

6.2.4 Kompletterande empiri 

Informanterna beskrev att de skulle behöva kompletta kontor vilket de specificerar som 

behovet av eget utrymme. Vidare beskrev informanterna att de behöver datorer dock betonar 

de att detta beror på vilka arbetsuppgifter individen har samt att datorer är en dyr investering. 

Medarbetarna gav även uttryck för att de skulle behöva en maskinpark då det finns önskemål 

om att utöka byggverksamheten.  
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”Kontor, datorer beror dock på arbetsuppgifter. Datorer är en dyr sak, komplett kontor 

dvs. eget utrymme. Maskinpark för att utöka bygg verksamheten.” (Medarbetarna.) 
 

Informanterna berättade vidare att Unga KRIS från början var ett projekt och därför hade 

pengar avsatt särskilt för utbildning, men sedan Unga KRIS inte längre är ett projekt finns inte 

detta längre vilket har fått som konsekvens att möjligheterna till utbildning har minskat även 

om det fortfarande finns möjligheter till utbildning.  

Medarbetarna beskrev att man bedriver egna utbildningar anpassade för organisationen vilken 

sköts av den egna personalen eller att man hyr in extern partner som förmedlar utbildningen.  

”Unga KRIS som projekt hade öronmärkta pengar för utbildning. Det finns möjligheter 

men de har dock minskat. Egen personal eller extern partner sköter de egna 

utbildningarna.” (Medarbetarna) 

 

Informanterna belyste att utbildning ofta är knutet till projekt men att utbildningen inte enbart 

är riktad till de medarbetare som ingår i projekten. Vidare menade medarbetarna att på grund 

av att det är många nya i organisationen just nu så är de nya medarbetarna ännu inte medvetna 

om vilka utbildningsmöjligheter som finns.  

 

Informanterna menade att deviserna vilka man arbetar utifrån täcker det mesta, och att det i 

övrigt är sunt förnuft som gäller. Medarbetarna poängterade att om man upplever att det inte 

fungerar så diskuterar man med den eller de som är berörda.  

”Deviserna täcker det mesta annars är det sunt förnuft som gäller. Man får ta 

diskussionen om man ej är på samma nivå.” (Medarbetarna.) 

 

De styrdokument som reglerar arbetet menar informanterna utgörs av såväl lokala som 

rikstäckande stadgar för organisationerna, vilka påverkar det dagliga arbetet i stor 

utsträckning. Medarbetarna menade att det är positivt och att det underlättar i den dagliga 

verksamheten då det är samma villkor och regler som gäller för alla. Att styrdokument inte tas 

fram lokalt minskar risken för att obehagliga situationer uppstår.  

”Stadgar både lokala och riks påverkar i stor utsträckning det dagliga arbetet. Det är 

positivt och underlättar i verksamheten, det blir lika för alla. Ej lokalt framtaget minskar 

risken för obehagliga situationer.”  (Medarbetarna.) 

 

Författaren bad informanterna att beskriva oskrivna eller outtalade regler som de upplever 

finns på arbetsplatsen. De menade att om det inte står skrivet så kan du göra som du vill, men 

att folkvett och sunt förnuft gäller.  

Det uppstod dock en mycket hetsig diskussion gällande varför man inte längre får lov att 

förtära dryck i det utrymme där samtalet äger rum. Detta är en diskussion som har pågått i sju 

år, och bottnar i att medarbetare inte plockat undan och diskat sin kaffekopp. En del av 

medarbetarna menade att det inte blir bättre med kollektiv bestraffning, medan andra 

medarbetare ansåg att diskussionen pågått så länge och man har testat så många olika metoder 

för att råda bot på problemet men att detta är den enda lösningen som finns då inget annat 

fungerat. 

Vidare beskrev informanterna hur praktiken fungerar och hur mentorskap samt meningsfull 

sysselsättning uppfylls för praktikanterna. Medarbetarna beskrev att när individen kommer till 

organisationen blir denne tilldelad en Madder eller Fadder vilket ibland fungerar och ibland 
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inte fungerar. I det nystartade projektet Power, Unga KRIS Power (reds. Anm.) är det någon 

veckas mjuk introduktion, vilket åtföljs av att individen spenderar halva veckan på bilvården, 

KRIS bilvård center (reds. Anm.) eller vid den nya lokalen där de arbetar med bygg, 

resterande av veckan tillbringar individen på KRIS, Unga KRIS i organisationernas 

gemensamma lokal.  

 

Författaren bad informanterna att fundera över och sedan beskriva om det finns andra sätt att 

använda sig av praktikanterna.  

”Det är ingen skillnad mellan anställda och praktikanter. Lika stort ansvar, utöver 

kontorstid. Öka verksamheten när organisationen växer i daglig verksamhet. Ej bara 

komma och sitta man måste ha en vettig sysselsättning. Slussa vidare till andra 

arbetsgivare.” (Medarbetarna.) 

 

Informanterna menade på att det inte är någon skillnad mellan anställda och praktikanter, att 

ansvaret är lika stort oavsett om man är praktikant eller anställd. Vidare betonade 

informanterna att det finns möjlighet att öka verksamheten när organisationen växer i sin 

dagliga verksamhet och att det är viktigt att erbjuda en vettig sysselsättning men att det sedan 

är meningen att individerna skall slussas vidare till andra arbetsgivare. 

6.3. Resultatsammanfattning  

Informanterna i studien har bidragit till att beskriva lärande i arbetslivet utifrån de 

förutsättningar som organisationen erbjuder. Studien baseras på CHAT teorin med tillhörande 

CL inspirerat samtal. Nedanstående text syftar till att erbjuda läsaren en översiktlig 

sammanfattning av den empiri som presenterats i resultatkapitlet. 

 

Informanterna har beskrivit att organisationen genomgått förändringar de senaste åren vilka 

bidragit till förändringar och förbättringar i organisationen. Medarbetarna beskriver även att 

organisationen idag upplevs vara en seriös och etablerad aktör, vilket bidrar till att 

medarbetarna upplever stolthet över sin arbetsplats. Informanterna har en enhetlig uppfattning 

av att det är viktigt att vara uppskattad på arbetsplatsen för att trivas på arbetsplatsen. 

Medarbetarna beskriver även att det är av vikt att vara uppskattad som arbetstagare, 

medarbetare och som vän. Att visa uppskattning gentemot kollegor, medarbetare och 

arbetstagare anses vara ett gemensamt ansvar, vidare beskriver informanterna att det finns 

goda möjligheter till att visa uppskattning i olika former samt att detta är ett naturligt inslag i 

verksamheten. 

  

I studien förekommer en rik variation i arbetsuppgifterna hos informanterna vilka beskrivits i 

studiens resultatdel. Medarbetarna har beskrivit de regler vilka inverkar på deras arbete.  

Reglerna innefattar såväl organisationens deviser, nationella och lokala stadgar samt i viss 

mån oskrivna och outtalade regler specifika för den organisation vilken undersökts. Reglerna 

inbegriper även förväntningarna på utförandet av arbetet vilket klargjorts i studiens 

resultatdel. Medarbetarna har beskrivit att utbildning utgör ett viktigt verktyg för 

bemästrandet av arbetet vidare inverkar förutsättningarna för arbetet i stor grad på 

upplevelsen av arbetet och arbetsuppgifterna.  

 

Vad som dock är väsentligt att påpeka är att informanterna beskrivit att förutsättningar i form 

utav krav och resurser vilka har kopplingar till arbetsuppgifterna upplevs som rimliga även 

om det ibland kan förekomma undantag. Medarbetarna har beskrivit att möjligheterna till att 

dela med sig av arbetsuppgifter till kollegor upplevs som mycket god.  
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Det är möjligt att utläsa av informanternas beskrivning att flexibilitet och hjälpsamhet är en 

grundförutsättning för att organisationerna som helhet skall fungera. Ovanstående beror på att 

det ibland kan vara aktuellt att utföra andra arbetsuppgifter än de som individen normalt sett 

gör och att detta ibland kan ske med kort varsel. Lärande har i sin helhet beskrivits i termer av 

att det är roligt, utmanande, utvecklande samt att det öppnar för nya möjligheter.  

Informanterna har också gett uttryck för att det finns en risk att lärandet får negativa 

konsekvenser för organisationerna, vilket innebär att det är av yttersta vikt att alla 

medarbetare arbetar utifrån de deviser och regler som styr organisationerna. Medarbetarna har 

också framfört att organisationerna genomgår en ständig lärprocess vilken i sin tur leder till 

personlig utveckling hos medarbetarna. 

Informanterna har gett uttryck för att utveckling utav organisationerna genom ökad 

yrkesverksamhet, utvecklande av samarbete med socialtjänst, Statens institutionsstyrelse och 

regering är önskvärt. Medarbetarna ger även yttryck för att de önskar att utveckla och erbjuda 

behandlingsinsatser, som ett led i att sammanlänka vårdkedjan. I enkäten har det också 

framkommit att utvecklandet av behandlingsinsatser i form av ett behandlingsprogram är 

under uppbyggnad. Informanterna har också beskrivit att det är av yttersta vikt att inte 

repetera tidigare misstag och deras förhoppning är att organisationerna utvecklar och är 

medskapare till såväl lokala som nationella projekt. 

 

6.3.1 Motsättningar i organisationen  

I organisationerna har det också uttryckts olika åsikter kring möjligheten till individanpassad 

utbildning och även möjligheten till ekonomiskt stöd ifrån arbetsgivaren. Informanterna har 

också beskrivit att en del krav kan leda till att de upplever sig som stressade, men att det även 

vid vissa tillfällen inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter vilket leder till att de upplever sig 

som sysslolösa. Det har också framkommit i samtalet med informanterna att det finns olika 

åsikter kring nyttan med kollektiva straff som en slutgiltig lösning på problematiken med 

kaffekoppar i rummet där samtalet genomfördes.  

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet analyseras utifrån tidigare forskning i enighet med 

uppsatsens abduktiva ansats. Vidare kommer uppsatsen frågor att besvaras under detta 

kapitels avsnitt.  

7.1. Resultatdiskussion  

7.1.1 Förutsättningar och hinder för lärande i organisationen 

Idag bedriver KRIS och Unga KRIS, Halmstad en omfattande verksamhet vars grund utgörs 

av den dagliga verksamhet vilken är att betrakta som organisationens fundament men man 

bedriver även KRIS bilvårds center, Unga KRIS Power, byggnation av verksamhetens nya 

lokal samt en begynnande Second hand butik. Vidare planerar verksamheten att starta upp 

behandlingsverksamhet för organisationens målgrupp, klienter.  

Alla former av sysselsättning på den undersökta organisationen medför att den enskilda 

medarbetaren behöver interagera med andra medarbetare, vilket enligt Mas & Moretti (2009) 

är positivt för såväl produktivitet som graden av ansträngning. Det finns en del nackdelar som 

medföljer vid ovan nämnda arbetsform, en del medarbetare kan bidra i mindre utsträckning 

utan att detta märks. En annan nackdel är svårigheten att belöna enskilda medarbetare (ibid.). 
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Det är inte skadligt för en högproduktiv medarbetare att en lågproduktiv medarbetare drar 

nytta av sin kollegas ansträngningar, däremot har den lågproduktiva medarbetaren fördelar av 

att ha en högproduktiv medarbetare som kollega (ibid.).  

De många olika verksamheterna inom den undersökta organisationen är en förutsättning för 

att kunna sysselsätta ett stort antal individer, men kan också fungera som ett hinder för 

lärande om medarbetaren behöver växla mellan de olika delarna av verksamheten allt för ofta, 

medarbetarna framförde att det ställs krav på flexibilitet och att man kan ta över eller ändra 

arbetsuppgifter med kort varsel således utgör ovan nämna både ett hinder och en förutsättning 

för lärande. 

Den omfattande verksamhet som finns hos den undersökta verksamheten ställer särskilda krav 

på medarbetaren. Expansion av den undersökta verksamheten ställer således höga krav på 

flexibilitet och lärande hos såväl organisation som medarbetare. Nedan förklaras faktorer 

vilka kan vara viktiga för att bemästra de krav som uppstår till följd av expansion i den 

undersökta verksamheten. 

 I arbetslaget beskriver man att förutsättningar för lärande är trivsel i organisation och att 

medarbetarna trivs tillsammans. Medarbetarna beskriver vidare att en förutsättning för lärande 

också innebär möjligheter till goda förutsättningar för att bemästra arbetet, goda 

förutsättningar kan exempelvis vara tid men även krav och resurser.  

Ytterligare förutsättningar för lärande beskrivs vara regler, deviser och normer i 

organisationen. Regler, deviser och normer styr och utgör villkor för möjligheter till 

utbildning i olika former, ovan nämnda kan både hindra och möjliggöra lärande.  

I de studiecirklar som är en del av den dagliga verksamheten ges förutsättningar för lärande 

kring olika teman. 

I arbetslaget har man beskrivit hinder för lärande som minskade ekonomiska medel i 

organisationen, varierande sysselsättningsmöjlighet och sysslolöshet. Ytterligare hinder för 

lärande är tidspress, stress, krav och otillräckliga resurser. Ett ytterligare hinder för lärande i 

organisationen kan vara få möjligheter till individanpassad utbildning. En förklaring på att 

arbetslaget beskriver möjligheten till individanpassad utbildning som ett hinder är att många 

av medarbetarna inte vet om möjligheten till individanpassad utbildning finns eller att de ger 

uttryck för att sådana möjligheter saknas. 

 I studien har det framkommit att det ibland förekommer intensiva arbetsformer, vilket kan ha 

negativ inverkan på lärandet i organisationen. Intensiva arbetsformer konsumerar 

arbetskraften, intensiva arbetsformer ger inte medarbetaren möjlighet att reflektera kring 

arbetet och underminerar på så vis möjligheter till lärande (Gatu, 2006). 

Viktigt att belysa är att verksamhetens medarbetare utgörs dels av anställda men även av 

praktikanter, således har verksamheten ett omfattande ansvar för individers lärande i 

arbetslivet. Praktikanterna utgör en väl integrerad del av arbetslaget, dock finns där en 

problematik med denna verksamhet eftersom den går att likna vid ett lärlingssystem. 

Problematiken finns dels i det omfattande ansvar för lärande som organisationen åtagit sig, 

med den praktikverksamhet som bedrivs. Nedan diskuterar författaren det nuvarande 

praktiksystemet som finns i den undersökta organisationen. 

I studien förekommer det att praktikanter uttrycker att deras kompetens inte tas tillvara på 

eller att de inte ges önskvärda möjligheter till utveckling i den verksamhet som de är en del 

av.  
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En faktor vilken påverkar praktikanternas upplevelse är den tid som den enskilda 

medarbetaren varit en del utav arbetslaget. En annan tänkbar faktor till praktikanternas 

tidigare beskrivna upplevelse av det nuvarande praktiksystem är minskade ekonomiska medel, 

vars konsekvens blir minskade möjligheter till finansiering av utbildning än vad som tidigare 

varit fallet. Utbildning är en viktig del för att nå organisationens målsättning med att slussa ut 

medarbetarna till den reguljära arbetsmarknaden. 

Utbildningens syfte bör vara att öka attraktiviteten för den enskilda medarbetaren på den 

reguljära arbetsmarknaden, vilket bör fungera underlättande för organisationens 

utslussningsmål. 

Författaren önskar framföra att nuvarande lärlingssystem skapar en bild av ett ogynnsamt 

lärandeklimat med ofullständigt konstruerade yttre ramar. Av studien framkommer det att 

möjligheterna till utbildning har blivit mer begränsade eftersom att Unga KRIS inte längre är 

ett projekt med särskilt avsatta pengar för utbildning. Det framgår även i studien att många av 

medarbetarna saknar kunskaper kring utbildningsmöjligheterna som finns inom 

organisationen. Madder- och Fadder verksamheten syftar till att fungera som ett stöd för 

enskilda individer och den kan i viss mån fungera som en lärandemöjlighet för praktikanterna. 

Dock bör man vara medveten om att Madder- och Fadder verksamheten är ett uppdrag som 

sträcker sig utanför arbetsplatsens ordinarie arbetstider således inkräktar denna företeelse på 

arbetstagarens fritid och möjlighet till återhämtning. Det finns en svårighet i att göra 

riskbedömningar i denna del av verksamheten. Riskbedömning i detta fall avser möjligheten 

att bedöma när en arbetstagare upplever det som en belastning snarare än en möjlighet att lära 

och utvecklas. Det kan vara svårt för arbetstagaren att sätta gränser, uppgiften kan vara svår 

att avsäga sig och uppdraget kan innebära att man som Madder- eller Fadder behöver 

ventilera informationen med en annan medarbetare. Det förefaller saknas en långsiktig 

planering för syftet med lärlingssystemet och hur man i organisationen kan skapa hållbarhet i 

form av kunskapsöverföring mellan medarbetarna.  

I tidigare forskning kring lärlingssystemet liknar man lärlingen vid en novis i behov av strikta 

yttre ramar i syfte att gynna ett gott inlärningsklimat (Hansson & Wijkström, 1998). 

Författaren till detta material vill med ovanstående belysa behovet av att skapa tydligare yttre 

ramar för det lärlingssystem vilket förekommer samt att lärande och utveckling ges större 

värde och betydelse i lärlingssystemet. Tydligare yttre ramar för lärlingssystemet samt att 

lärande och utveckling tillskrivs en viktig roll i lärlingssystemet, kan vara en lösning på de 

pedagogiska utmaningar vilka förekommer i organisationen. 

Av studien framkommer det att studiecirklar är en viktig del av verksamheten, det skulle vara 

gynnsamt för lärandeklimatet att en del av dessa studiecirklar var direkt knutna till 

utslussningen till den reguljära arbetsmarknaden. Om man knyter studiecirklarna tydligare till 

organisationens utslussningsmål ökar man troligtvis attraktionskraften för den arbetskraft man 

producerar.   

I studien har det framkommit att organisationen bedriver egen utbildning och att den leds av 

medarbetare men också i vissa sammanhang av en extern part. Detta tyder på att det 

förekommer tendenser till expertutbildning inom organisationen. Tendenser till 

expertutbildning är vanligt förekommande inom frivilligorganisationer (Meeuwisse & 

Sunnesson, 1998). Förekomsten av expertutbildning likande den som erbjuds medarbetare i 

KRIS och Unga KRIS, Halmstad är således vanligt förekommande inom 

frivilligorganisationer. Detta kan ha sin förklaring i att organisationen bär tecken av 

settlement karaktär, vilket innebär att organisationen är skapad av individer med egen 

erfarenhet av problematiken som verksamheten arbetar med (Meeuwisse & Sunnesson, 1998). 
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Att viss utbildning bedrivs av extern part kan ha fördelar, då det kan bidra till att föra in nya 

kunskaper i organisationen. 

I organisationerna förekommer lärande och utbildning dagligen, trots att organisationens 

medarbetare inte reflekterar kring detta. Som en del av den dagliga verksamheten bedrivs 

studiecirklar, vilket utgör tillfällen för lärande och utbildning. Ovanstående kan relateras till 

den tradition av lärandeformen, studiecirklar för vuxna vilken finns i Skandinavien 

(Gougoulakis & Cristie, 2012). Folkbildning via studiecirklar är en långtgående tradition i 

Sverige. Traditionen av studiecirklar är relaterad till såväl demokrati och värderingar som 

dess nybildning genom folkbildning (Gougoulakis & Cristie, 2012). Att organisationens 

medarbetare inte reflekterar över förekomsten av lärande och utbildning kan ha sin förklaring 

i att lärande på arbetsplatser vanligen är en integrerad del av arbetet (Abrahamsson, 2006). 

 I den undersökta organisationen bedriver man som tidigare nämnt även lärande i organiserad 

form genom de studiecirklar som dagligen genomförs. Mycket av lärandet i organisationen är 

dock dold andragogik där lärandet är en integrerad del av arbetet. 

Organisationerna, KRIS och Unga KRIS, Halmstad har åtagit sig ett stort ansvar för 

lärprocesser genom den praktikverksamhet som bedrivs men organisationen har även åtagit 

sig ett stort ansvar för de anställdas lärprocesser. Organisationerna har därmed åtagit sig 

ansvaret att hjälpa individer, medarbetare att utvecklas och lära med syfte att dessa individer 

skall bli en del av den reguljära arbetsmarknaden. Detta innebär således att den utbildning 

som praktikanter men även övriga medarbetare erbjuds bör vara relevant och attraktiv för den 

arbetsmarknad som den enskilda individen önskar att bli en del av efter avslutad praktik 

alternativt anställning. Den pedagogiska utmaningen vilken föreligger i organisationen kan till 

stor del förklaras av den frekventa personalomsättning vilken är kopplad till organisationens 

mål. Den pedagogiska utmaningen innebär att lärandet inom organisationen, mellan dess 

medarbetare är av yttersta vikt för organisationens långsiktiga överlevnad. På grund utav den 

personalomsättning som finns i organisationen är det viktigt att kunskapsöverföring mellan 

medarbetare möjliggörs, kunskapen riskerar annars att försvinna från organisationen när en 

nyckelmedarbetare försvinner till den reguljära arbetsmarknaden. 

7.1.2 Behovet av lärande i organisationen 

Idag är KRIS och Unga KRIS, Halmstad att betrakta som etablerade och seriösa frivilliga 

sociala organisationer som arbetar tillsammans med sin målgrupp genom att bedriva flera 

verksamheter. Verksamheterna syftar dels till att rehabilitera individer men även att erbjuda 

en meningsfull sysselsättning till såväl anställda som praktikanter i de verksamheter man 

bedriver. Således gör den undersökta organisationen stora investeringar i humankapital. 

Investeringar i form av utbildning och utveckling menar Becker (1993) är grundinvesteringar 

i humankapital, den undersökta organisationen investerar i såväl träning och utveckling. 

Träningen och utvecklingen ingår båda som ett led i att slussa ut medarbetare till den reguljära 

arbetsmarknaden. Vidare är investeringarna i humankapital kopplade till human resources, 

genom organisationens dubbla funktioner investerar organisationen i flera faktorer vilka 

bidrar till produktionsförmågan. Investeringar i utbildning, kunskaper, färdigheter och 

hälsovård bidrar till produktionsförmågan (Nationalencyklopedinᵇ, 2013). Utbildning, 

kunskapshöjande insatser och utveckling av färdigheter förekommer i såväl praktiksystemet 

som vid anställning, hälsovården är den del som utgör organisationens dubbla funktion, 

rehabiliteringen. Gatu (2006) menar att kunskapshöjande insatser är viktiga för individens 

attraktionskraft på arbetsmarknaden och att personal utbildning är en viktig form av 

kunskapshöjande insatser.  
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Vidare menar Gatu (2006) att personal utbildning är ett kraftigt eftersatt utbildningsområde, 

den undersökta organisationen är dock ett exempel på en organisation som satsar mycket 

resurser på personalutbildning dels i form av studiecirklar, Madder- och Fadder verksamheten 

dels intern och extern utbildning. 

Den bild som framkommer av den undersökta organisationen bär tecken av flera olika 

definitioner av begreppet organisation. Definitionen av en organisation kan vara att det finns 

en planmässig samverkan mellan individer eller grupper vilka delar ett gemensamt intresse 

men kan även vara ett företags eller en förvaltnings organisation (Nationalencyklopedin ͨ, 

2013). Den undersökta verksamheten är dels en organisation med planmässig samverkan 

mellan individer i en grupp med gemensamt intresse men samtidigt finns inslag av 

företagande då man bedriver KRIS bilvårds center samt Unga KRIS Power. Verksamheten är 

dock i huvudsak en frivillig social organisation då målet med organisationen är olika former 

av frivilliga hjälpinsatser och ett bidrag till att utveckla den sociala välfärden.  

Det uppstår svårigheter att tydligt besvara frågan om lärande i organisationen med hjälp av 

medarbetarna, då det utifrån deras svar blir tydligt att reflektioner och diskussioner kring vad 

lärande är, inte är vanligt förekommande i organisationen. Detta kan i sin tur bero på att 

lärande är en integrerad del av arbetet. En medvetenhet kring vad lärande är och hur lärande 

sker skulle kunna vara en färdighet som är gynnsam för enskilda medarbetare att ta med sig in 

på den reguljära arbetsmarknaden. 

7.1.3 Möjligheter till utveckling i organisationen 

En annan problematik som framkommit i denna studie är att det periodvis förekommer en stor 

andel ideella uppgifter utöver medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. I relation till tidigare 

forskning tyder detta på att det förekommer intensiva arbetsformer (Gatu, 2006). 

Konsekvensen av dessa arbetsformer blir att medarbetaren inte ges möjlighet att återbildas 

som arbetskraft och att möjligheterna till utveckling kraftigt kan begränsas som konsekvens 

av de intensiva arbetsformerna (Gatu, 2006). Ovanstående innebär att medarbetaren inte ges 

nödvändig återhämtningstid vilket i sin tur påverkar medarbetarens utvecklingsmöjligheter 

och effektivitet vilket riskerar att påverka medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter. I studien 

framkommer det att det periodvis är en hög arbetsbelastning där det även förekommer ideella 

arbetsuppgifter utöver ordinarie arbetstid exempelvis är Madder- och Fadder verksamheten 

ideella arbetsuppgifter där den enskilda medarbetaren förväntas att vara tillgänglig dygnet 

runt för den som medarbetaren är Madder eller Fadder åt. 

Som nämnts ger medarbetarna uttryck för att det förekommer ideella arbetsuppgifter utöver 

ordinarie arbetsuppgifter. Enligt tidigare genomförd arbetslivsforskning (Gatu, 2006) kan 

detta innebära att gränserna för arbetet suddas ut och att det är upp till den enskilda individen 

att sätta gränser. Detta innebär att det saknas tydliga skiljelinjer mellan arbetstid, ideella 

arbetsuppdrag samt medarbetarens fritid i organisationen.  

 Det bör emellertid framhållas att det inte är de höga krav som medarbetarna ibland upplever 

som utgör en fara för individen, de höga kraven kan stimulera till utveckling i organisationen. 

De problem och situationer som uppstår till följd av kraven på flexibilitet hos organisationen 

blir tillfällen för kunskapsutveckling enligt Döös & Wilhemson (2005). Organisationen bör 

dock utarbeta tydliga strategier för att minimera riskerna som är förknippade med de höga 

krav som förekommer i organisationen, en ökad riskedvetenhet samt preventiva åtgärder är 

önskvärt sett utifrån ett medarbetarperspektiv. Syftet med ovan nämnda åtgärder är att främja 

organisationens medarbetarmål.  
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Tydliga strategier för ovan nämnda kan innebära positiva effekter på medarbetarnas 

utveckling vilket kan främja organisationens mål för sina medarbetare. Det har tidigare 

påvisats att det arbete som förekommer i organisationen är förknippat med risker på grund av 

det starka engagemang och det tunga arbete som förekommer i organisationen men även de 

höga krav som ställs på aktiva medlemmar i organisationen (Brå, 2003).  

Medarbetarna ger generellt uttryck för att de upplever kontroll, goda förutsättningar för att 

genomföra arbetsuppgifter och goda möjligheter till inflytande över det egna arbetet vilket 

enligt Gatu (2006) gör kraven mindre skadliga.  

Medarbetarna har beskrivit att interaktion är en viktig och en bärande del av organisationerna 

samt att återkoppling är en viktig del av arbetsplatskulturen. Genom interaktion och 

kommunikativt handlande skapas kollektivt lärande (Döös & Wilhelmson, 2005). Om 

utgångspunkten är medarbetarnas beskrivning av förekomsten av interaktion i den undersökta 

verksamheten är det troligt att en positiv påverkan på produktiviteten förekommer hos KRIS 

och Unga KRIS, Halmstad. 

Som tidigare nämnts och diskuterats i detta kapitel har medarbetarna gett uttryck för att 

organisationen har ett stort krav på flexibilitet, vilket medarbetarna belyst genom att ge 

uttryck för att de ibland med kort varsel kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än de 

ordinarie arbetsuppgifterna. Detta tyder på att det förekommer en förväntning på KRIS och 

Unga KRIS, Halmstad att producera en effektiv, flexibel och billig social service. Effektiv, 

flexibel och billig social service samt medmänsklighet förknippas vanligen med 

frivilligorganisationer (Meeuwisse & Sunnesson, 1998). En trolig anledning till ovan nämnda 

anser författaren är att KRIS och Unga KRIS, Halmstad bär kännetecken av settlement 

karaktär, organisationen är skapad av individer med egen erfarenhet av problematiken och 

bygger på ett aktivt deltagande ifrån organisationernas målgrupp, klienter. En settlement 

organisation är skapad av individer eller professionella med egen erfarenhet av problematiken 

samt ett aktivt deltagande kring de individer man verkar för (Meeuwisse & Sunnesson, 1998).  

De krav som ställs på organisationen vilka nämnts ovan, ställer också särskilda krav på 

medarbetarna i organisationen. De särskilda krav på medarbetaren som ställs är att 

medarbetarna i organisationen snabbt skall kunna gå ifrån föråldrade arbetssätt för att 

fokusera på framtidens arbetssätt. I takt med att organisationen expanderar och utvecklar nya 

verksamheter som blir en del av organisationen, skapas också förväntningen på att 

medarbetarna snabbt skall fokusera på framtida arbetssätt detta innebär också att 

kompetenshöjningar är av yttersta vikt i en flexibel organisation som KRIS och Unga KRIS, 

Halmstad. Kontinuerlig kompetenshöjning och kompetensutveckling integrerad i det dagliga 

arbetet ger medarbetaren möjlighet att motsvara de krav som uppgiften ställer på 

medarbetaren (Kolb, 1984, Pommer Nilsson, 2003). 

Författaren önskar belysa att det förekommer andra krav på medarbetaren i de undersökta 

organisationerna än vad det gör på en arbetsplats som saknar rehabiliterande funktion. Dessa 

krav har sannolikt sin förklaring i att organisationerna dels bedriver företagande men att de i 

huvudsak är socialt inriktade frivilligorganisationer. Detta påverkar således medarbetarna i 

organisationerna i form utav rådande arbetsplatskultur. Arbetslaget beskriver behovet av 

lärande som varierande, informanterna menar dock att lärande utvecklar individ såväl 

organisation. När individen växer i sin roll och kunskapsbas påverkas även organisationen. 

Behovet av lärande varierar i organisationen beroende på vad som för närvarande utvecklas i 

organisationen exempelvis behandlingsprogrammet som vid tillfället för den genomförda 

studien var under uppbyggnad. Behovet av lärande påverkas även av vilken del av 

organisationen som man talar om i sammanhanget.  
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I arbetslaget beskrivs ansvarstagande och personlig utveckling vara en central del i den 

verksamheten i de undersökta organisationerna vilket har starka kopplingar till 

organisationernas mål för sina medarbetare. Organisationens mål för medarbetarna innebär att 

medarbetare skall efter tre års tjänstgöring inom organisationerna slussas vidare till den 

reguljära arbetsmarknaden. 

Organisationernas mål för dess medarbetare utgör således en rehabiliterande målsättning med 

syfte att förbereda medarbetare för den reguljära arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur få 

konsekvenser för organisationerna då målsättningen innebär en hög omsättning på 

medarbetare, då medarbetare lämnar organisationen för den reguljära arbetsmarknaden. Detta 

kan i sin tur leda till att det uppstår kunskapsluckor i KRIS och Unga KRIS, Halmstad.  

Problematiken med kunskapsförluster i organisationen och de svårigheter som uppstår med att 

ersätta kunskapsförluster i organisationen har tidigare framförts av Brå (2003). 

Den socialt inriktade frivilligsektorn kännetecknas av stabilitet, dynamik och kontinuitet med 

en långsam återväxt, föryngring och förnyelse (Lundström & Svedberg, 1998). I förhållande 

till ovan nämnda kännetecken för den socialt inriktade frivilligsektorn framkommer en bild av 

KRIS och Unga KRIS, Halmstad som en organisation med viss stabilitet vilken dock riskerar 

att undermineras av organisationens mål för dess medarbetare vilken tidigare nämnts. 

Ovanstående syftar till att belysa den risk som kan förknippas med det mål som uttrycks i 

organisationen gällande utslussning till den reguljära arbetsmarknaden. Detta kan få som 

konsekvens att organisationen förlorar viktig kompetens när en individ lämnar en 

organisation. En sådan kunskapsförlust kan få mycket stora konsekvenser för organisationens 

arbete och kan undvikas genom ett effektivt lärlingssystem. De stora riskerna med 

kunskapsförluster har även lyfts fram i tidigare studier av organisationen (Brå, 2003). 

Möjligheterna är många både för organisationen och för enskilda medarbetare. Exempelvis 

ges möjlighet att lära sig om byggnation men även handel och bilvård som är delar av den 

verksamhet som idag bedrivs av KRIS och Unga KRIS, Halmstad. 

KRIS och Unga KRIS, Halmstad besitter en stor utvecklingspotential, idag bedriver 

organisationen flera verksamheter som utgör komplement till den ordinarie verksamheten 

vilket innebär att det finns goda möjligheter att sysselsätta ett större antal individer än vad 

som tidigare varit möjligt. Som tidigare nämnts förekommer det i verksamheten förberedelser 

för uppstart av behandlingsverksamhet riktad till organisationens målgrupp, klienterna. 

Behandlingsverksamheten som är under uppstart ger organisationen såväl dess medarbetare 

möjlighet till utveckling. 

I verksamheten uttrycks även en stark önskan om ett utvecklande samarbete med 

Socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse och regering, vilka bör betraktas som viktiga 

samarbetspartners för den studerade verksamheten. Ovanstående har även kopplingar till 

begreppet lärande organisation, då medarbetarna i den undersökta verksamheten ger uttryck 

för ett kontinuerligt lärande med syfte att utveckla nya sätt att hantera uppgifter i 

verksamheten. 

7.1.4 Möjligheter till expansivt lärande i organisationen 

Möjligheter till expansivt lärande finns i verksamheten men de riskerar att undermineras av 

rädslor hos medarbetarna, rädslor som rör avsteg från regler, deviser och normer som styr 

verksamheten. Den rådande arbetsplatskulturen verkar dock gynnsam ur ett expansivt lärande 

perspektiv då det inte förekommer negativa attityder kring lärande, kompetensutveckling, 

vidareutbildning, meritering eller karriär.  
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En viss oro uttrycks bland medarbetarna för att expansivt lärande kan leda till att medarbetare 

gör avsteg ifrån regler, normer och deviser som styr organisationerna. Medarbetarna uttrycker 

oro för att ett ökat lärande i allmänhet skulle kunna leda till avsteg från regler, normer och 

deviser vilka betraktas som en bärande del i organisationen. Författaren tolkar att 

medarbetarnas oro även kan ha kopplingar till organisationens mål för sina medarbetare 

vilken leder till en hög personal omsättning.  

Författarens tolkning är att medarbetarnas oro för att ökad kunskap och ett ökat lärande skulle 

kunna leda till mindre stabilitet i organisationen, då kunskapen och lärandet i praktiken 

innebär att den enskilda medarbetaren är redo att slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

Om ovan nämnda oro får ett starkt fäste bland medarbetarna finns en överhängande risk för att 

organisationernas mål för sina medarbetare blir påverkat, då lärande och utveckling tillskrivs 

negativa konsekvenser eller effekter. Om oron får påverkan på organisationens medarbetar 

mål och att lärande samt utveckling tillskrivs negativa konsekvenser eller effekter kan det 

komma att bli svårare att nå organisationens mål med att slussa ut medarbetare på den 

reguljära arbetsmarknaden. 

I KRIS och Unga KRIS, Halmstad har medarbetarna goda möjligheter att dela med sig utav 

arbetsuppgifter vilket kan ha en gynnsam effekt på det expansiva lärandet i organisationerna. 

En grundförutsättning för att ovanstående skall vara möjligt är en hög grad av flexibilitet och 

hjälpsamhet inom organisationen vilken utgör en del av den undersökta verksamhetens 

arbetsplats kultur. 

Av studien framgår det att de pedagogiska utmaningar vilka föreligger i den undersökta 

organisationen, kräver särskild eftertanke för att i samråd med medarbetarna arbeta fram en 

arbetsmodell för att motverka de kunskapsförluster som det innebär när en medarbetare 

slussats vidare till den reguljära arbetsmarknaden. Att ställa högre krav på byråkrati i 

organisationens arbete för att möta de utmaningar som finns i organisationen skulle riskera att 

inverka negativt på organisationens arbete samt på sikt eventuellt hota existensen av 

organisationen (Lalander, 2010). 
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8. Implikationer  

Studien belyser även behovet av studier och beforskning av frivilligorganisationer samt de 

problem som kan anses knutna specifikt till dessa organisationer, vilka skiljer sig ifrån 

traditionella arbetsplatser. Denna studie visar på behov av fler studier med ett pedagogiskt 

perspektiv. Vilka bidrar till en pedagogisk inriktad diskussion om och kring verksamheten. I 

bästa fall kan man bidra till en pedagogisk diskussion inom verksamheten.  

 

Studien bidrar med att belysa avsaknaden av utredningar och forskning om frivilliga 

organisationer med dubbla funktioner och de pedagogiska utmaningar vilka uppkommer i 

frivilligorganisationer av settlementkaraktär.  

Vidare forskning inom det pedagogiska fältet är ett relevant bidrag till frivilligorganisationer 

då det kan bidra till en pedagogiskt inriktad diskussion inom frivilligorganisationerna. 

 

 Avsaknaden av pedagogisk kompetens innebär att det föreligger särskilda utmaningar för den 

undersökta organisationen att utarbeta en lösning på de pedagogiska utmaningar vilka belyses 

i denna studie. Författaren önskar med ovanstående belysa att lösningar på de pedagogiska 

utmaningar vilka förekommer i den undersökta organisationen måste komma inifrån 

organisationen och således utarbetas i samråd och dialog mellan medarbetare och 

organisationens ledning, vilken bär det yttersta ansvaret för att åtgärda de pedagogiska 

utmaningar vilka föreligger i organisationen. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Missivbrev 

Hej 

Jag som är ansvarig för denna studie heter Mikaela Grimsberg och utbildar mig till 

Hälsopedagog vid Högskolan i Halmstad. Denna studie är en del av min C- uppsats, syftet 

med studien är att beskriva lärande i arbetslivet i förhållande till de arbetsuppgifter individen 

har. Kunskap kring lärande i arbetslivet är viktigt att undersöka för att skapa förståelse för hur 

arbetstagaren kan stöttas i sin kompetensutveckling. Studien kan leda till ökad förståelse för 

betydelsen av stöd för lärande i arbetslivet.  

Studiens praktiska genomförande består av två delar, i den inledande delen kommer en 

enkätstudie att genomföras, enkätstudien kommer att pågå i maximalt 60 minuter. Studiens 

andra del kommer att bestå i en återkoppling till samtliga informanter i form utav en grupp 

diskussion vilken beräknas ta maximalt 60 minuter. Denna återkoppling kommer att ske den 

25/4 kl 13:00. Under denna återkoppling kommer ljud inspelning att ske, detta kommer sedan 

att skrivas ut i textform och utgöra en del av studiens material. 

Du har rätt att avbryta ditt deltagande i studien under samtliga utav studiens två delmoment. 

Studien kommer att resultera i en skriftlig rapport vilken är en offentlig handling. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag som ansvarig för studien har 

skyldighet att hantera materialet på sådant sätt att du som informant inte riskerar att bli 

identifierad av individer som inte deltar i studien. Jag är tacksam för att du har intresse av att 

medverka i denna studie och avsätter tid för deltagande i studien. Min förhoppning är att du 

väljer att delta i studien. 

Tack för ditt visade intresse för deltagande i studien. 

 

Ansvarig för studien kontaktas vid frågor vilka rör studien, kontaktuppgifter finner du nedan. 

Mikaela Grimsberg 

mikgri10@student.hh.se 

Student vid Hälsopedagogiskt program, Högskolan i Halmstad.



 

 
 

Bilaga 2. Enkät 

                                                                         Enkätnummer:_________________________. 

Bakgrundsinformation 

I detta avsnitt önskar jag att du anger om du är praktikant eller anställd . 

1. Arbetsform 

Praktikant                                                               

Anställd 

 

2. Mina arbetsuppgifter 

Beskriv dina arbetsuppgifter så noga du kan. Skriv också ner de krav och förväntningar som 

du tycker är knutna till dina arbetsuppgifter. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Tycker du att du klarar av att utföra dina arbetsuppgifter på ett sätt som du är nöjd med, om 

inte beskriv en situation då du upplevt att du inte klarat av att utföra dina arbetsuppgifter.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.  

 

4. Stöd i arbetsuppgifter 

Beskriv och ge exempel på stöd och hjälp ifrån kollegor och chef/ chefer utifrån dina 

arbetsuppgifter. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Kan du dela med dig utav dina arbetsuppgifter till kollegor? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

6. Utbildning 

 Hur ser du på att lära dig nya saker? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Stöd för utbildning 

Om du uttrycker önskan om vidareutbildning hur tror du att din chef/chefer reagerar på detta? 

Finansieras vidareutbildning utav organisationen? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

8. Krav och resurser i arbetet 

 Upplever du en balans mellan de krav och resurser som finns i förhållande till dina 

arbetsuppgifter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. Förändrade arbetsvillkor 

Har det skett förändringar i dina arbetsuppgifter och hur hanterar du dessa förändringar? 

Beskriv med exempel. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

10. Berätta om möjligheter och eventuella hinder för att dela med sig utav kunskap till dina 

kollegor. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11. Lärande 

Anser du att det finns en möjlighet till karriärutveckling, beskriv dessa möjligheter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

12. Uppskattad medarbetare 

Är det betydelsefullt för dig att vara uppskattad på din arbetsplats och vad ser du helst att du 

blir uppskattad för? Ge exempel på sådana situationer. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 



 

 
 

13. Individanpassad utbildning 

 Har du haft möjlighet till individanpassad utbildning? Beskriv hur utbildningen 

individanpassats. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

  



 

 
 

Bilaga 3. Samtal 

Change Laboratory, CL inspirerat samtal 

Present: Studien visar i nuläget på att det finns olika uppfattningar kring möjligheterna till 

individanpassad utbildning, finansiering utav utbildning och även möjligheter till karriär. I sin 

helhet visar studien på goda möjligheter till att dela arbete med kollegor och att en viktig 

orsak till detta är den dialog man upplever sig kunna ha med kollegor. Vidare rapporterar man 

goda möjligheter till stöd från chef/ Chefer. Tid och situationsbundna faktorer samt en stor 

andel ideellt arbete utöver ordinarie arbetsuppgifter upplevs som försvårande omständigheter i 

arbetet. Möjligheter att bygga upp nya delar i organisationen är i stor utsträckning 

påverkansbar utav kollegornas stöd och stöttning. Vilka ”skavsår” finns i organisationen? Ett 

så kallat ” skavsår” som finns är att det råder olika uppfattningar kring möjligheter till 

individanpassad utbildning, men även möjligheterna till finansiering utav utbildning från 

organisationens sida. Det verkar även vara oklarheter kring vilket utbud av utbildningar som 

finns inom organisationen. 

Past:  

 Hur har organisationen förändrats? 

 Hur har förändringar påverkat möjligheter till lärande? 

Future: 

 Hur skulle man vilja utveckla organisationen? 

 Vilka möjligheter till utveckling ser man? 

 Hur skulle utveckling av organisationen kunna påverka lärande? 

NODERNA 

 Instruments:  

Vilka verktyg finns i arbetet?( ex. datorer) 

Vilka utbildnings möjligheter finns, är utbildningsmöjligheterna ett återkommande 

inslag? 

Behov av utbildningskatalog, för att öka kunskap kring vilka utbildningar som 

erbjuds, hur ofta de erbjuds samt eventuell möjlighet till individanpassning? 

 Rules: 

Vilka sociala normer finns på arbetsplatsen? 

Vilka styrdokument reglerar förutsättningarna för arbete? 

Outtalade/ oskrivna regler på arbetsplatsen? 

Hur fungerar praktiken för praktikanter avseende mentorskap samt meningsfull 

sysselsättning? 

Skulle man kunna nyttja praktikanterna på annat sätt än vad som görs idag, i såfall 

hur? 

 



 

 
 

Bilaga 4. CHAT i organisationerna KRIS och Unga KRIS, Halmstad 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 5. Vidare läsning 

I denna bilaga finner du lästips om organisationerna KRIS och Unga KRIS och dess 

verksamheter. 

För vidare läsning om KRIS rekommenderas läsaren att följa organisationens hemsida: 

http://kris.a.se/ 

För vidare läsning om Unga KRIS rekommenderas läsaren att följa organisationens hemsida: 

http://ungakris.se/ 

För vidare läsning om Unga KRIS Power rekommenderas läsaren att följa projektets 

utveckling genom dess hemsida: http://www.ukpower.se/ 

För vidare läsning om KRIS Bilvårds center, rekommenderas läsaren att följa dess hemsida: 

http://www.supershine.se/ 

 

  



 

 
 

Bilaga 6. Svarsanvändbarhet 

I denna bilaga finner du en förteckning över följande: 

 Antal frågor vilka besvarats i Enkäten. 

 Antal svar som inkommit på varje fråga som ställts i enkäten. 

 Antal användbara svar, frågan har besvarats alternativt frågan har besvarats 

tillfredsställande. 

 Antal icke användbara svar, frågan har inte besvarats alternativt svaret är inte 

tillräckligt utförligt. 

Fråga Antal svar Användbara svar Icke användbara svar 

1 14 14 0 

2 14 14 0 

3 14 12 2 

4 13 12 2 

5 14 9 4 

6 14 7 5 

7 14 11 3 

8 14 7 7 

9 14 13 1 

10 14 9 5 

11 13 12 2 

12 14 14 0 

13 11 9 5 

 

  



 

 
 

Bilaga 7: Change Laboratory original  

Change Laboratory, CL är en relativt ny metodansats som utvecklades under mitten på 1990- 

talet vid Helsingfors Universitet.  CL i olika variationer har använts i flera 

interventionsstudier i skilda miljöer exempelvis skolor, sjukhus och fabriker(Engeström, 

2011). CL bildar ett mikrokosmos där utvecklandet av potentiellt nya arbetssätt utvecklas, 

formas och experimenteras med. Vanligen används CL i verksamheter som skall genomgå en 

omfattande förändring, detta innebär även att CL oftast utförs som en pilotenhet i en redan 

befintlig verksamhet. 

 I CL deltar både medarbetare och enhetschefer tillsammans med en liten grupp av forskare, 

dessa genomför vanligen fem till tio sessioner vilka sedan vanligen följs upp med ett antal 

sessioner efter några månader. Change Laboratory är ofta gränsöverskridande då det är vanligt 

att verksamheter, enheter eller kunder som bedriver någon form av partnerskap eller 

samarbete med den sammansatta CL gruppen bjuds in om detta anses lämpligt(Engeström, 

2011).   

Change Laboratory baseras på etnografisk data från aktiviteten i vilken denna 

utförs(Engeström, 2011). Kritiska incidenter, problem i arbete och praktik används som en 

inledande stimuli i CL, detta benämns som ” mirror material”. Syftet med ” mirror material” 

är att stimulera deltagande, analys och samarbete hos deltagarna.  För att underlätta för 

analysen och lösningen av problemen introducerar forskarna vanligen teoretiska begrepp 

exempelvis CHAT modellen som en andra stimulans. Vanligen ersätts eller kombineras de 

teoretiska begreppen av medierade begreppsbildningar och modeller vilka utformats av 

deltagarna i CL gruppen. Deltagarna utmanas sedan att använda sig av den medierade 

sekundära stimulus som ett instrument för utvecklandet av nya arbetssätt i 

verksamheten(ibid.). 

 Implementeringen av nykonstruerade lösningar pågår vanligen samtidigt som pilotprojektet 

pågår (Engeström, 2011). Vid analys och utformandet av nya arbetsätt uppmanas deltagarna 

att förflytta sig mellan past, present och future detta innebär att historiska ursprung till 

nuvarande problem kommer upp till ytan och modeleras . CL sessionerna videofilmas och 

används som ett analysiskt stimuli för reflektion. Det förfarande som finns i CL möjliggör 

longitudinella data om åtgärder och interaktioner involverade i det expansiva lärandet. 

Vygotsky benämnde den andra stimulus som neutral stimulus vilken är fylld med 

betydelse(ibid.).  Det är dock av vikt att poängtera att inget objekt är neutralt, genom att 

erkännas som objekt har det fyllts med mening och historiska erbjudanden, därmed bör 

begreppet neutralt ersättas med tvetydig (Engeström, 2011). 

Den ursprungliga tvetydiga artefakten är den alternativa organisationen vilken successivt fylls 

med specifikt innehåll och åtgärdskrav (Engeström, 2011). Den avgörande frågan är dock att 

det andra stimulanspaketet är en förmedlad artefakt, inte lösningen i sig, att anta ett nytt 

organisationsschema är inte en automatisk lösning på förlusten av objektet. Det måste 

genomföras som ett instrument för att lösa problemet vilket i sin tur innebär att den nya 

lösningen, det nya konceptet bara är som ett andra stimulanspaket som används(ibid.). 

Begreppet andra stimulanspaket har en avgörande betydelse för planering, genomförande och 

analys av formativa interventioner (Engeström, 2011). Ett effektivt andra stimulanspaket 

konstrueras aktivt av deltagarna i interventionen, detta utesluter dock inte att det andra 

stimulanspaketet initialt föreslås av forskaren (ibid.). 



 

 
 

Det andra stimulanspaketet är byggt för att hantera den utmaning som motsättningarna i den 

första stimuli, effektiviteten i stimuli avslöjas vid användandet (Engeström, 2011). 

I CL processer äger följdförändringar oftast rum efter eller mellan sessionerna(ibid). Det finns 

ingen tvekan om att Vygotskijs princip om dubbel stimulering har fått ett nytt liv genom 

framväxande metoder för formativa insatser (Engeström, 2011). 

  



 

 
 

Bilaga 8: Korrespondens med upphovsrättsinnehavare till CL 

 Korrespondens med Jaakko Virkkunen 

2014-06-02 

 

 Hi, My name is Mikaela Grimsberg 

 I am currently writing a bachelor thesis where i have been using Change Laboratory. I have 

been reading your study:  

 Supporting expansive learning through theoretical- genetic reflection in the Change 

Laboratory  

 I found your picture models very pedagogic and would like to ask for permission to use 

similar picture models in my thesis, in this email i am also sending you the picture models 

that i have made using your picture models as an inspiration of course i will be referring to 

your work. 

I am hoping for an quick answer and that it would be okay to use the Change Laboratory 

model that i have drawn. 

 Best regards  

 Mikaela Grimsberg 

___________________________________________________________________________ 

No problem, you can use the model.  Change the directin of the "Implementing" arrow. The 

proper original reference is probably given in the article you mention.  

 

Kind regards 

 

Jaakko Virkkunen 

  



 

 
 

Bilaga 9: Korrespondens med upphovsrättsinnehavare till CHAT 

Korrespondens med Annalisa Sannino & Yrjö Engeström, 2014-06-02. 

Hi, My name is Mikaela Grimsberg 

 I am currently writing a bachelor thesis where i have been using CHAT theory. I have been 

reading your study : Studies of expansive learning: Foundations, findings and 

future challenges.  

 I found your picture models very pedagogic and would like to ask for permission to use 

similar picture models in my thesis, in this email i am also sending you the picture models 

that i have made using your picture models as an inspiration of course i will be referring to 

your work. 

 I am hoping for an quick answer and that it would be okay to use the CHAT model that i 

have drawn. 

  

 Best regards  

 Mikaela Grimsberg 

___________________________________________________________________________ 

Dear Mikaela, 

 

Nice to hear that you found our study useful. Please do not hesitate to use the picture with our 

permission. 

 

Kind regards, 

Annalisa Sannino and Yrjö Engeström 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Mitt professionella intresse består i
huvudsak av pedagogik men jag har
kommit att fashineras av genus,
normer, stigmatisering och beroende
frågor.


