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1. Inledning 
____________________________________________________________ 
 
I följande kapitel behandlas bakgrunden till ämnesvalet och det förs en 
diskussion kring problemområdet. Därefter beskrivs frågeställning och 
syfte. 
____________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens informationsbaserade och kunskapsdrivna ekonomi kräver att 
företag är flexibla och ständigt självförnyande (Löwendahl & Revang, 
1998). Självförnyande kräver lärande vilket blir allt viktigare för företag 
och deras överlevnad. I den nya ekonomin får företag ett större beroende av 
duktiga och motiverade medarbetare för att kunna vara konkurrenskraftiga 
(Ghoshal & Bartlett, 2002). Senge (1990) menar att det är i organisationens 
intresse att hjälpa de anställda att utveckla sina kunskaper och att en 
lärande organisation blir en förutsättning för att nå framgång på dagens 
marknad. Detta resonemang finner stöd hos flera författare. Hamel (2000) 
skriver bland annat att företag måste gå från att allokera resurser till att 
utveckla sina resurser och att alla företagsledare måste erbjuda ett 
spännande och utvecklande arbete för att behålla kompetenta medarbetare. 
Även Argyris (1991) pekar på vikten av att bli en lärande organisation och 
att framgång i allt större utsträckning beror på organisationers förmåga att 
lära och att utveckla sina medarbetare. Lärandet har betydelse för såväl 
individens, organisationens som samhällets utveckling. Dessutom har 
lärande och utveckling blivit en vardag i många organisationer (Backlund 
et al., 2001). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Lärande är som vi diskuterat ovan ett centralt begrepp i dagens samhälle i 
allmänhet och i företagen i synnerhet. Kompetensutveckling och 
personalutbildning har under senare år fått ökad uppmärksamhet och flera 
forskare diskuterar vikten av livslångt lärande och lärande organisationer 
(Senge, 1990; Ellström et al., 1996). Vi finner fenomenet lärande mycket 
intressant och tror att lärande är en avgörande framgångsfaktor för 
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företagen även i framtiden. En förklaring till kunskapskapitalets ökade 
betydelse kan vara att den traditionella industrisektorn har gått tillbaka och 
ersatts av en ökning inom tjänstesektorn där människan är den centrala 
resursen (von Otter, 2003). Vi har valt att genomföra studien på ett par 
tjänsteföretag inom bankväsendet. Detta eftersom vi menar att lärande 
bland annat uppstår i ett samspel mellan människor och inom tjänsteföretag 
är samspel mellan människor och sociala kontakter en central del.  
 
Människans lärande kan beskrivas på många olika sätt och är av intresse 
inom flera olika vetenskapliga områden såsom pedagogik, sociologi, 
biologi och företagsekonomi. Vi kommer att studera lärande utifrån ett 
företagsekonomiskt perspektiv men anser att lärande är ett komplext 
område där de olika vetenskapliga områdena inte bör separeras utan istället 
samverka för att skapa en ökad förståelse för såväl individers som 
organisationers lärande. Inom företagsekonomi och som 
organisationsforskare är det vanligt att studera hur företag och 
organisationer lär samt lärande och kunskap ur ett ledningsperspektiv. 
Dock består även företag och organisationer av individer som lär sig och 
utvecklas och vi anser att just individens lärande är extra intressant att 
studera.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt är att individer lär sig i interaktion med andra 
människor och att individers kunskap kan spridas inom en organisation 
men att just individens lärande är intressant att studera. Vi tror att en ökad 
förståelse för individens sätt att se på lärande och hur individen lär på 
arbetsplatsen är en viktig aspekt att undersöka, för att få en ökad förståelse 
för hur organisationer kan arbeta för att främja lärandet på arbetsplatsen. 
Dessutom tror vi att för många företag kan medarbetarnas förmåga att lära 
vara viktigt och i vissa fall avgörande för företagets framgång. 
 
I arbetslivet förekommer i hög grad lärande både i form av formellt lärande 
såsom olika former av internutbildningar och certifieringar, och informellt 
lärande. Med informellt lärande menas det lärande som sker i själva 
arbetssituationen genom exempelvis samtal och handling. Allt fler forskare 
(Lave & Wenger, 1991; Molander, 1996; Wenger, 2000) belyser vikten av 
informellt lärande, medan det tidigare fokuserades mer på formellt lärande. 
För att empiriskt undersöka lärande på arbetsplatsen har vi valt att studera 
yrkesgruppen privatrådgivare inom bank. Finansiell rådgivning har under 
senare år fått en kraftig tillväxt och rollen som rådgivare har fått ökad 
betydelse. Detta eftersom privatpersoner i större utsträckning har ökat 
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handeln med finansiella instrument. Det finns ett stort spektra av finansiella 
produkter vilket ställer krav på en bred kompetens hos rådgivarna inom 
bankväsendet. Motivet till vårt val är att det krävs en viss kunskapsnivå 
eller kompetens hos privatrådgivare samtidigt som det inte finns något krav 
på högskoleutbildning. Emellertid fordras olika internutbildningar och 
licensieringar för att få arbeta som privatrådgivare. Utifrån detta anser vi att 
denna yrkesgrupp är intressant att undersöka då vi tror att lärandeprocessen 
fortskrider under arbetets gång såväl formellt som informellt. Det blir 
följaktligen intressant att undersöka hur handling och tanke, informellt och 
formellt lärande, samverkar i lärandeprocessen på arbetsplatsen. Hur kan vi 
förstå förhållandet mellan informellt och formellt lärande? Vad skiljer dem 
åt och hur interagerar de med varandra? 
 

 

1.3 Frågeställning 
 
Ovan diskussion mynnar ut i följande frågor.  
 

 Hur sker det formella lärandet? 
 Hur sker det informella lärandet? 
 Hur samverkar informellt och formellt lärande? 

 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva lärandeprocessen på arbetsplatsen 
utifrån ett individperspektiv, med fokus på hur formellt och informellt 
lärande sker och samverkar. Vidare är avsikten att bekräfta, motsäga eller 
utveckla befintliga teorier inom forskningsområdet lärande på 
arbetsplatsen. 
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1.5 Disposition 
 
Nedan presenteras kort hur uppsatsens upplägg ser ut. Detta för att 
tydliggöra för läsaren vilka kapitel som kommer att behandlas i rapporten. 
 
 

I kapitel 1 tas bakgrunden till ämnesvalet upp och det 
redogörs för frågeställning och syfte. Avsikten är att 
ge läsaren en bild av vad undersökningen omfattar och 
vilka frågeställningar vi utgår från. 
 
 
I kapitel 2 tas vetenskapligt förhållningssätt och metod 
upp. Detta för att presentera undersökningsmetoden 
och tillvägagångssättet. Vidare redogörs för våra 
vetenskapliga ställningstaganden eftersom dessa 
påverkar tillvägagångssättet.  
 
 
Kapitel 3 innefattar referensramen som behandlar 
problemområdet och som ligger till grund för 
analysen. 
 
 
I kapitel 4 presenteras det empiriska materialet som 
har framkommit vid de intervjuer som genomförts. 
 
 
Kapitel 5 består av uppsatsens analys som grundas på 
den förförståelse som vi fick vid skapandet av 
referensramen samt de resultat som framkom ur det 
empiriska materialet. Här sammanfattas de aspekter 
som vi anser är särskilt viktiga utifrån 
problemformuleringen. 
 
 
Kapitel 6 utgörs av slutsatser. Här besvaras frågeställning och 
syfte.

 
1. Inledning 

2. Veteskapligt 
förhållningssätt 

och metod 

 
3. Referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsats 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt  
och metod 

____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt arbetet har genomförts 
på. Syftet med detta kapitel är att skapa en medvetenhet kring de faktorer 
som påverkar forskningsprocessen och att skapa en tydlig bild av studien 
så att läsaren kan följa resonemanget i uppsatsen och bedöma resultatets 
tillförlitlighet. Inledningsvis presenteras det vetenskapliga 
förhållningssättet som tillämpats för att sedan diskutera angreppssättet. 
Därefter beskrivs den metod som använts vid genomförandet samt redogörs 
för de val som har gjorts under uppsatsprocessen.  
____________________________________________________________ 
 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Vetenskapsteori handlar om hur vetenskaplig kunskap skapas och testas 
samt dess roll i samhället (Wallén, 1996). Inom den vetenskapsteoretiska 
traditionen lyfts vanligtvis positivismen och hermeneutiken fram och dessa 
traditioner ställs ofta som varandras motsatser (Bjereld et al., 2002). 
Nedan redogörs för dessa traditioner samt klargörs vilket vetenskapligt 
perspektiv vi intar.  
 

2.1.1 Positivismen och hermeneutiken 
Positivistisk forskning syftar till att ta fram säker kunskap, det vill säga att 
förklara fenomen. Inom positivismen finns tilltro till vetenskaplig 
rationalitet, vilket innebär att forskaren kritiskt ska undersöka alla 
påståenden och iakttagelser och endast stödja sig på de fakta som kan anses 
säkerställas med all rimlig sannolikhet. (Wallén, 1996) Positivisterna drar 
en tydlig gräns mellan vad som är vetenskap och icke-vetenskap. För att 
tydliggöra vad som är vetenskap eller ej använder sig positivisterna av 
verifikation och falsifikation. Vidare arbetar positivisten gärna utifrån 
reduktionistiska grundtankar, det vill säga forskaren studerar delar hellre än 
helheter. (Bjereld et al., 2002)  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära eller förståelselära, vilket innebär att 
forskarens roll är att tolka innebörder i exempelvis texter, uttryck och 
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handlingar. Viktigt att poängtera är att dessa tolkningar måste ske i ett 
sammanhang, det vill säga att hänsyn måste tas till i vilken situation 
tolkningen gjordes. (Thurén, 2002) Vår vetenskapliga syn på 
forskningsprocessen präglas främst av hermeneutiken då vi anser att 
uppsatsprocessen går ut på att förstå andra människor genom att tolka deras 
tankar och handlingar. 
 
Inom hermeneutiken spelar förförståelsen hos både forskare och 
intervjuobjekt en central roll. Med förförståelse menas att individer bär 
med sig tankar, intryck, kunskap samt tidigare erfarenheter, som visar sig 
medvetet eller omedvetet. Detta medför att den upplevda verkligheten 
filtreras genom denna förförståelse och inte enbart genom sinnesintryck. 
Förförståelsen ger en riktning i sökandet och avgör vilken aspekt vi lägger 
på det vi studerar. (Thurén, 2002) Avsikten med uppsatsen är att skapa en 
förståelse för det problem som undersöks genom att försöka tolka de 
människor som arbetar inom de organisationer som undersöks. Våra 
tolkningar och observationer påverkas av tidigare värderingar och 
erfarenheter. Med detta syftar vi bland annat på att vi bär med oss olika 
kunskaper och lärdomar, vilket medför en förförståelse som påverkar 
uppsatsprocessen. Exempelvis studerar båda uppsatsförfattarna på 
ekonomprogrammet vid Linköpings universitet men då vi har olika 
inriktningar på utbildning skiljer sig förförståelserna åt. En av oss inriktar 
sig mot marknadsföring och kommunikation medan den andra är 
beteendevetenskapligt inriktad. Vi tror att denna bakgrund ger en mer 
mångsidig bild på ämnet lärande.  
 
Det hermeneutiska perspektivet växlar mellan att studera del och helhet, 
vilket brukar illustreras med den så kallade hermeneutiska cirkeln eller 
spiralen. Detta innebär att forskaren studerar helheten i relation till delarna 
och tvärtom för att skapa sig en holistisk förståelse av 
forskningssituationen. Förståelsen av delarna belyser helheten som i sin tur 
påverkar hur vi ser på delarna. Detta tillvägagångssätt för med sig att 
forskaren, genom nya erfarenheter, ständigt kommer att förändra sin 
förförståelse. (Patel & Davidsson, 1999) Vår så kallade hermeneutiska 
spiral illustreras nedan.  
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Figur 1, Vår hermeneutiska spiral. (egen bild) 

 
Vår hermeneutiska spiral tar sin utgångspunkt i problemformuleringen. 
Genom att ta del av litteratur kring ämnet lärande får vi en ny förförståelse 
vilket i sin tur leder till omformulering av problemformuleringen. 
Processen fortskrider genom att vi får nya insikter exempelvis vid 
diskussion med handledare och vid källstudier. Vi utvecklar således hela 
tiden förförståelsen och därmed omformulerar problemformuleringen 
efterhand utifrån de insikter vi erhåller under processens gång.  
 
 

2.2 Angreppssätt 
 
Angreppssätt innebär att författarna tar ställning till vilket förhållande som 
råder mellan teori och empiri, det vill säga induktion, deduktion eller 
abduktion. I nedanstående avsnitt kommer olika angreppssätt att diskuteras 
och hur vi i uppsatsen använder oss av dessa under olika faser i arbetet. 
 

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion innebär att forskaren utgår från erfarenheter och empiri för att 
sedan bygga upp generella teoretiska slutsatser (Wallén, 1996). Inom detta 
angreppssätt framhålls att datainsamlingen ska ske förutsättningslöst. Ett 

Slutgiltig 
problemformulering

Empirisk 
undersökning

Läsa på litteratur

Synpunkter från 
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Omformulera 
problemformulering 
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Problemformulering 
Omformulera 
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exempel på den induktiva ansatsen är; om jag har sett ett antal katter med 
svans, så drar jag slutsatsen att katter har svans (Hedin, 1996). Inom den 
deduktiva metoden har däremot teorin en viktigare betydelse då forskaren 
utifrån befintliga teorier formar hypoteser som sedan testas empiriskt 
(Wallén, 1996). Detta innebär att två satser kombineras till en tredje genom 
en tankeprocess, det vill säga att dra en slutsats utifrån observerade fakta. 
Ett exempel på det deduktiva angreppssättet är att om fingeravtryck finns 
på en plats, så har deras innehavare varit där (Hedin, 1996). 
Fingeravtrycken har säkrats på platsen och därmed kan slutsatsen dras att 
innehavaren av fingeravtrycken har varit på platsen. En kombination av 
induktion och deduktion är abduktion som kan beskrivas som en slags 
”gyllene medelväg”. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en abduktiv 
ansats är lämplig när forskaren vill ta utgångspunkter från såväl empirisk 
data som teoretiska föreställningar. 
 
I uppsatsen anser vi att vi varken intar ett rent induktivt eller deduktivt 
angreppssätt. Vi kan tydligt se att vi inte enbart använder oss av en induktiv 
metod då grunden i uppsatsen bygger på teorier om lärande och vi menar 
därmed att vi använder oss mer av ett deduktivt angreppssätt. Emellertid 
anser vi att den empiriska förundersökningen, det vill säga insamling och 
påläsning av information kring yrkesrollen privatrådgivare, pågår parallellt 
med sökandet och skapandet av teorier vilket medför att vi inte heller 
enbart arbetar deduktivt. Istället använder vi oss av en abduktiv ansats 
eftersom teori och empiri varvas växelvis. Ett abduktivt tillvägagångssätt 
innebär att existerande kunskap används för att finna mönster som, om de 
är giltiga, förklarar det empiriska mönster som påträffats (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  
 
Vi kan beskriva uppsatsarbetet som en process som tar sin utgångspunkt i 
teoretiska data samtidigt som vi under arbetets gång försöker vara öppna 
för nya infallsvinklar som kan visa sig när vi tar del av empiriska data. Den 
empiriska undersökningen analyseras sedan tillbaka mot den ursprungliga 
teorin. Då vi under insamlandet bär med oss teoretiska utgångspunkter 
kommer vi naturligt även att inspireras av dessa, både före, under och efter 
de empiriska studierna. Därmed anser vi att undersökningen påverkas av 
teorierna både medvetet och omedvetet. Nedan illustreras uppsatsens 
angreppsprocess. 
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Figur 2, Uppsatsens angreppsprocess. (egen bild) 
 
Den första fasen i uppsatsprocessen är förståelsefasen (1) som tar sin 
utgångspunkt i befintliga teorier kring lärande, och kan därmed sägas vara 
av deduktiv karaktär. För att få en djupare förståelse för det ämnet vi 
skriver om ser vi det som en förutsättning att i detta skede ta del av de 
teorier som finns tillgängliga inom ämnet. Den andra fasen kan kallas för 
upptäckarfasen (2) och kan beskrivas som en slags empirisk 
förundersökning där syftet är att lära oss mer om den yrkesroll vi valt att 
fokusera på och undersöka möjligheterna att applicera befintliga teorier 
inom det valda empiriska området. Under den tredje fasen, 
bearbetningsfasen (3), arbetar vi med att komplettera teorierna utifrån den 
empiriska kunskap som tagits del av. Den kan följaktligen sägas vara av en 
mer deduktiv karaktär. Den fjärde fasen är genomförandefasen (4) och 
innefattar den empiriska undersökningen där vi med hjälp av referensram 
sammanställer intervjufrågor och genomför intervjuer. Nästa fas, 
kompletteringsfasen (5), innebär att intervjumaterialet troligtvis förändrar 
förförståelsen och gör att befintliga teorier behöver kompletteras. Vi 
förklarar angreppssättet genom att dela in uppsatsprocessen i dessa faser, 
men vill även påpeka att vi inte anser att det finns några tydliga gränser 
mellan de olika faserna. Dessutom påverkas vi av såväl vår teoretiska som 
empiriska förförståelse under hela processen, vilket gör att den abduktiva 
kurvan bör ses som en förenkling av angreppssättet. 
 
 

Tid

1. Förståelsefasen 
Läser befintliga teorier 

3. Bearbetningsfasen 
Kompletterar teori 
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2. Upptäckarfasen 
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Deduktion

4. Genomförandefasen 
Genomför intervjuer 

5. Kompletteringsfasen 
Kompletterar teori ytterligare
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2.3 Metod 
 
Syftet med metodavsnittet är att berätta hur vi gick tillväga för att närma 
oss ämnet samt hur ämnet behandlades. Detta gör vi för att ge läsaren 
möjlighet att på egen hand bedöma arbetets rimlighet och 
generaliserbarhet. Inledningsvis redogörs för studiens ambitionsnivå och 
därefter för studieansatsen, livshistorieansatsen. Därefter presenteras 
tillvägagångssättet vid urvalet och sedan beskrivs intervjuförfarandet. 
Slutligen redogörs för bearbetandet och analyserandet av data.   
 

2.3.1 Studiens ambitionsnivå 
En studie kan ha olika ambitionsnivåer beroende på kunskapsläget inom 
området och kan delas in i fyra olika nivåer eller inriktningar; explorativa, 
beskrivande, förklarande eller normativa studier. En explorativ 
ambitionsnivå handlar om att skapa grundläggande kunskaper kring 
problemet och vad som behöver undersökas. Beskrivande studier används 
för att bestämma forskningsobjektets egenskaper genom att samla in och 
kartlägga data. Förklarande studier lägger tyngdpunkten på 
forskningsproblemets ”varför” och studerar därför orsakssamband. 
Slutligen ger normativa studier någon typ av handlingsförslag och 
forskarens uppgift blir att visa på olika ståndpunkter och vilka 
konsekvenserna kan bli av dessa. (Wallen, 1996)  
 
Vi anser inte att studien var av explorativ karaktär då vi inte undersökte ett 
nytt problem utan använde existerande forskning för att bemöta problemet. 
Vi använde oss inte heller av normativa studier då avsikten inte var att 
kunna presentera en handlingsplan. Vi menar istället att studien var 
beskrivande, då syftet var just att beskriva den individuella 
lärandeprocessen samt att bekräfta, motsäga och utveckla teorier. För att 
uppnå syftet samlades information kring forskningsområdet för att kunna 
beskriva fenomenet och skapa en ökad förståelse för lärandeprocesser. Vi 
strävade inte efter att finna några orsakssamband och därmed kunde studien 
inte heller sägas ha en tydlig förklarande ambitionsnivå. Emellertid tyckte 
vi att det var viktigt att i beskrivningen av olika faktorer som påverkar 
lärandet även försöka att titta på vilka orsaker som kunde ligga bakom. 
Detta medförde att studien inte enbart hade en beskrivande ambitionsnivå 
utan även inslag av en förklarande.  
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2.3.2 Studieansats 
Utifrån karaktären på problemdiskussionen och därmed ämnet på denna 
uppsats hade studien en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ studie är 
att föredra när forskningsproblemet karaktäriseras av mångtydighet och är 
svårt att mäta (Wallén, 1996), vilket vi tyckte passade in på ämnet lärande. 
I uppsatsen undersöktes som sagt lärande utifrån ett individperspektiv, 
vilket gjorde att det endast var individens egna tankar och känslor kring det 
som studeras som hamnade i fokus. Ännu en bidragande faktor till att 
studieansatsen var kvalitativ var att resultatet av uppsatsen byggde på 
personliga tolkningar av empirin. En typ av kvalitativ ansats är 
livshistorieansatsen (life history) vilken diskuteras nedan. 
 

Livshistorieansats 
Livshistorieansatsen kan beskrivas som en mångsidig uppsättning metoder, 
där berättelser om människors erfarenheter, tankar och upplevelser utgör 
grunden och där berättelser är ett verktyg för att komma åt dessa tankar och 
erfarenheter. Ansatsen går ut på att samla kunskap om sociala strukturer 
och individens sätt att förhålla sig till dessa genom att tolka människors 
enskilda livshistorier. (Salminen-Karlsson, 1994) Ofta utgår forskaren från 
en yrkespraktikers berättelser om sitt arbete och sitt liv och uppgiften blir 
att hitta viktiga händelser och mönster som växer fram från berättelserna. 
Vidare sätter forskaren in informanternas berättelser i sina sociala, 
kulturella och ekonomiska sammanhang, och på så sätt skapas en 
livshistoria genom att informanten och forskaren interagerar. (Roberts, 
2002; Goodson & Numan, 2003)  
 
I vårt fall var ansatsen intressant av flera anledningar. En anledning var att 
vi var intresserade av lärandeprocessen utifrån ett individperspektiv. 
Ansatsen förutsätter att vi ser människan som ett subjekt och att denne själv 
är med och skapar sin historia (Salminen-Karlsson, 1994). Individens liv 
formas av både omgivningen och individens tankar, attityder och känslor 
och det är informanten som är berättare och som skapar sig själv genom sin 
berättelse (Roberts, 2002). En livsberättelse är därför inte bara ett sätt att 
berätta för någon om sitt liv, utan den är också ett medel för att utgöra den 
egna identiteten. Vi anser att lärandeprocessen är nära sammankopplad 
med identiteten och att lärande i hög grad är ett sätt att skapa sin identitet.  
 
En annan anledning till att vi tyckte att livshistorieansatsen var intressant 
för studien är att forskarens inflytande under forskningsprocessen är en 
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central del, detta då de tolkningar som forskaren gör sätter sin prägel på det 
insamlade materialet. Ansatsen beskrivs även som flexibel och fantasifull 
och den ger forskaren stor frihet gällande val av deltagare, metoder och 
analysteknik. Intervju är den vanligaste metoden för att samla in 
livshistoriematerial och livshistorieintervjuer definieras som ett teoretiskt 
grundat samtal, det vill säga forskaren bör således utgå från sin teorigrund 
när denne genomför intervjuer. (Salminen-Karlsson, 1994)  
 

Olika sorters livshistorier 
Det finns olika sorters livshistorier; fullständig, yrkesinriktad och tematisk 
livshistoria (Goodson & Numan, 2003). Vi använde oss av en kombination 
mellan yrkesinriktad och tematisk studie. Vid studier av en yrkeshistoria 
samlar forskaren in ett brett detaljerat material, med syftet att förstå 
personernas yrkesliv. Den tematiska livshistorien fokuserar på en viss 
aspekt av en persons liv. I uppsatsen var detta tema lärande. Vi strävade 
således inte efter att försöka täcka personens fullständiga livshistoria utan 
den del som utspelade sig på arbetsplatsen. Dock kan det i vissa lägen vara 
viktigt att ta hänsyn till vad som har hänt tidigare i informanternas liv då 
lärande är en process som påverkas av såväl den sociala situationen 
personen verkar i som tidigare erfarenheter. Vi ansåg att erfarenheter från 
exempelvis tidigare arbetsplatser kunde påverka hur individen agerar på 
den nuvarande arbetsplatsen. Följaktligen var avsikten att i studien 
fokusera på yrkeshistorier och på olika sätt söka information i 
informanternas berättelser som belyser lärande.  
 

2.3.3 Intervju 
I studien användes som nämnts ovan datainsamlingsmetoden intervju, 
vilket innebär ett samspel mellan intervjuaren och respondenten, där den 
som intervjuar använder sig själv som ett instrument. Som sagts tidigare är 
intervju den vanligaste metoden vid användandet av livshistoriemetoden. 
Dessutom ansåg vi att det var den metod som passade bäst för 
studieobjektet eftersom vi studerade individers personliga attityder och 
uppfattningar. Med anledning av detta trodde vi exempelvis inte att 
metoder såsom enkätundersökning och observation kunde ge oss den typ av 
information som vi ville undersöka. En enkätundersökning fungerade inte 
att använda då vi inte ville ställa konkreta frågor utan förde ett samtal med 
respondenterna. Vid en observation är det svårt att undersöka 
respondenternas tankar och tycken. Vi ansåg därför att intervju var den 
bästa datainsamlingsmetoden för studien. 
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Intervjuguide 
Vid genomförandet av en livshistorieintervju är det viktigt att hitta en 
balans mellan ”frågor kontra tystnad”. Inom livshistorieforskning är syftet 
att få den intervjuade att prata och forskaren bör istället vara den som 
lyssnar. (Goodson & Numan, 2003) Det finns olika sorter av intervjuer och 
skillnaden handlar framförallt om olikheter i struktureringsgrad (Lantz, 
1993). En helt strukturerad intervju bygger på i förväg tydligt formulerade 
frågor som ställs i en särskild ordning, medan en helt öppen intervju mer 
handlar om att intervjuaren ställer en öppen fråga som respondenten sedan 
har möjlighet att fritt utveckla. Avsikten med olika former av intervjuer är 
att de ger olika slags information. Salminen-Karlsson (1994) menar att en 
livshistorieintervju bör vara löst strukturerad så att den intervjuade ska ha 
möjlighet att berätta om sitt liv, eller delar av sitt liv, med egna ord. Därför 
ansåg vi att en öppen intervju var mest lämpad för studien. Det handlade 
inte om att återge fakta utan att upptäcka känslor och upplevelser som 
personen har varit med om. Vi ville ge respondenterna möjlighet att fritt 
utveckla sina tankar kring lärandeprocessen på arbetet och om vi istället 
valde mer strukturerade frågor var vi rädda för att detta skulle innebära en 
påverkan av riktningen på respondenternas svar. Tanken var istället att 
bygga upp intervjun kring i förväg uppställda kategorier. (Se bilaga 1 och 2 
för intervjuguiderna.) Vi vill poängtera att intervjuguiderna innehåller såväl 
övergripande frågor som underfrågor och att underfrågorna enbart 
fungerade som stöd för oss intervjuare och inte alltid ställdes direkt till 
informanterna.  
 

2.3.4 Urval 
Urval av informanter är en viktig del i arbetet då det ofta har stor inverkan 
på resultatet. Slumpmässiga urval är sällan att rekommendera inom 
livshistorieforskning och det är viktigt att motivera och överväga 
urvalsmetoden (Goodson & Numan, 2003). Vi gjorde ett subjektivt och 
medvetet urval där kontakt togs med två banker i Östergötland; Östgöta 
Enskilda Bank och SEB. Vi tog kontakt med två organisationer dels för att 
få ett större djup i studien och dels för att kunna intervjua ett större antal 
privatrådgivare. Att studien genomfördes på två organisationer gav oss ett 
större djup då vi trodde att informanterna troligtvis inte genomgått samma 
utbildningar och vi trodde även att de olika organisationerna kunde ha 
något annorlunda arbetsmetoder och syn på lärande. Dock vill vi poängtera 
att syftet inte var att jämföra dessa organisationer.  
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Vi valde att kontakta Östgöta Enskilda Bank dels för att organisationen har 
ett stort kontor i Linköping och dels för att en av uppsatsskrivarna har en 
kontakt i företaget. SEB valde vi eftersom den andra uppsatsskrivaren är 
anställd inom företaget vilket föranledde en naturlig kontakt med SEB:s 
kontor i såväl Norrköping som Linköping. Vi valde att genomföra studien 
på totalt tre olika bankkontor med anledning av att ett kontor inte hade 
tillräckligt många privatrådgivare som vi ansåg var lämpligt för studien. 
Om vi enbart hade intervjuat privatrådgivare från ett kontor och en 
organisation skulle detta förmodligen ha gett en mer ensidig bild av 
privatrådgivarrollen. Detta skulle i sin tur ha lett till sämre möjlighet till 
generalisering. 
 
Inledningsvis intervjuades en chef (privatmarknadschef) inom varje 
organisation. Detta för att få en övergripande bild av privatrådgivarnas 
arbetsuppgifter samt att få en inblick i vad som krävs för att få arbeta som 
privatrådgivare inom respektive organisation. Dessa inledande intervjuer 
var en förstudie och syftet var att öka vår egen förståelse för hur lärande i 
praktiken hanteras inom organisationerna samt få en inblick i hur cheferna 
ser på medarbetarnas lärande. Ambitionen var i detta skede att göra ett 
urval på cirka tio stycken privatrådgivare eftersom vi ansåg att detta var ett 
lämpligt antal. Vi menade att fler än tio intervjuer hade varit för många då 
vi hade som syfte att genomföra djupintervjuer. Dessutom var vår avsikt 
med studien att få fram olika individers tankar och uppfattningar vilket 
kunde försvåras med ett större urval. Med detta menar vi att tidsaspekten 
satte vissa gränser för hur många intervjuer vi kunde genomföra och 
samtidigt hålla en hög kvalitet på intervjuerna. Urvalet blev slutligen åtta 
privatrådgivare. Nedan presenteras kortfattat de olika organisationerna 
samt hur urvalet skett inom organisationerna. 
 

Östgöta Enskilda Bank 
Östgöta Enskilda Bank grundades i Linköping 1837 och tillhör sedan 1997 
Danske Bank koncernen. Östgöta Enskilda Banks verksamhet riktar sig 
mot företag och privatpersoner. Danske Bank i Sverige är ett nätverk av 
tolv provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administrativa 
enheter. Koncernen är en av de ledande internationella aktörerna i Norden. 
(ÖEB:s hemsida, 2004-05-25) 
 
Vi kontaktade privatmarknadschefen på kontoret i Linköping för att sedan i 
samråd med denne kontakta privatrådgivarna på kontoret. Det var 
privatmarknadschefen som valde vilka av privatrådgivarna som denne 
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ansåg var lämpliga att medverka i studien. Vi fick kontakt med tre 
privatrådgivare. Dessa tre tyckte privatmarkandschefen var representativa 
för studien eftersom de hade olika bakgrund samt varierande erfarenheter 
inom yrket.  
 

SEB 
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, 
institutioner och privatpersoner. Verksamheten omfattar huvudsakligen 
banktjänster, men SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse i 
Sverige och utomlands. SEB har totalt 670 kontor i Sverige, Tyskland och 
Baltikum och över 4 miljoner kunder. Koncernen finns representerad i ett 
20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. (SEB:s hemsida, 
2004-05-25) 
 
Inom SEB kontaktades en privatmarkandschef i Östergötland. Med hjälp av 
kontakten fick vi sedan kontakt med fem privatrådgivare på två olika 
kontor. Även i denna organisation var det privatmarkandschefen som 
gjorde urvalet över vilka privatrådgivare som skulle kunna vara med i 
studien. 
 

2.3.5 Genomförande 
Efter att ha läst olika teorier om lärande samt undersökt vad rollen som 
privatrådgivare innebär formulerade vi de frågor vi ville att intervjuerna 
skulle kretsa kring. Vi valde som sagt att inledningsvis intervjua en 
privatmarknadschef inom varje organisation för att skapa oss en 
övergripande bild av privatrådgivarrollen. Dessa intervjuer var två relativt 
strukturerade intervjuer (ej livshistorieintervju) som båda tog cirka 60 
minuter. Innan vi genomförde dessa intervjuer fick personerna information 
dels kring studien och syftet med arbetet och dels en beskrivning av 
tillvägagångssättet och intervjuförfarandet. Under dessa intervjuer 
användes bandspelare och det fördes även vissa anteckningar. När 
intervjuerna renskrivits gavs respondenterna möjlighet att korrekturläsa 
texten och korrigera eventuella missuppfattningar.  
 
Cheferna tillfrågade sedan som sagt ett antal privatrådgivare inom 
respektive organisation om de ville medverka i studien. Privatrådgivarna 
kontaktade sedan oss för tidsbokning för enskild intervju. Intervjuerna 
genomfördes med de utvalda medarbetarna och varje intervjutillfälle 
varade cirka 60 till 90 minuter. Vi valde att genomföra intervjuerna på 
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respektive informants arbetsplats för att informanten skulle känna att denne 
var i en välkänd miljö vilket vi trodde kunde bidra till en mer naturlig och 
avslappnad intervju.  
 
Intervjutillfällena inleddes med att vi berättade lite om underökningen och 
syftet med intervjuerna samt informerade de intervjuade om att de skulle få 
möjlighet att läsa igenom materialet och godkänna detta, innan uppsatsen 
trycktes. Vi frågade om vi kunde använda bandspelare och tydliggjorde för 
respondenterna att vi inte skulle använda deras namn. Intervjuerna var 
upplagda på så vis att vi började med att be respondenterna att berätta om 
sina arbetsuppgifter och sin roll inom företaget. Detta för skapandet av en 
naturlig ingång och en öppen och naturlig atmosfär. Vidare ställde vi ett 
antal öppna frågor kring olika ämnen för att sedan avsluta med några 
ganska konkreta frågor gällande lärande. Dessa mer konkreta frågor var; 
Hur ser du på begreppet lärande? Hur ser du på formellt och informellt 
lärande? Vi valde att ställa dessa frågor för att få veta respondenternas 
tankar kring begreppen. Dock ställde vi dem i slutet av intervjuerna för att 
på så sätt inte påverka svaren i de övriga intervjufrågorna. Om 
respondenterna inte förstod vad som menas med formellt respektive 
informellt lärande förtydligande vi dessa begrepp genom att beskriva dem 
som teoretiskt respektive praktiskt lärande.  
 
I linje med livshistoriemetoden strävade vi efter att skapa en intervju i form 
av ett samtal där forskaren och informanten interagerade. Vi försökte därför 
att ta del i samtalet och inledningsvis berättade lite om oss själva och vad vi 
gör. Vi upplevde det som mycket viktigt att inte inta en tydlig intervjuarroll 
utan att försöka sudda ut känslan av ”intervjuare-respondent” och försökte 
istället lyfta fram respondenten som ”medforskare”. I praktiken innebar 
detta att vi försökte att föra anteckningar i relativt låg grad för att hela tiden 
kunna vara med i dialogen och ha ögonkontakt med vår medforskare. En 
annan viktig aspekt som vi diskuterade inför intervjuerna var att se 
berättelsen som verktyg. Vi ställde därför frågor där individerna fick 
berätta om sina egna liv och sitt arbete med egna ord. Vi strävade efter att 
informanterna skulle beskriva hur de uppfattade olika situationer genom att 
fråga efter deras tankar och känslor. Vi använde följdfrågor såsom; ”Hur 
upplevde du det?”, ”Berätta mer!” och ”Kan du förklara hur du ser på det?” 
och tyckte att dessa hjälpte oss att få fram individernas egna attityder och 
tankar.   
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Under de intervjuer vi genomförde använde vi oss av och utgick från 
intervjumallen. Dock fick inte alla respondenter exakt samma frågor och i 
samma följd, utan samtalet skedde relativt fritt. Livshistoriemetoden går 
som sagt ut på att respondenten berättar sin egen historia och därmed är det 
inte heller meningen att vi som intervjuare ska styra samtalet till punkt och 
pricka.  
 

2.3.6 Bearbetning och analys av data 
Vi bearbetade det insamlade materialet genom att sammanställa varje 
intervju med hjälp av de inspelade banden samt gjorda anteckningar. Denna 
sammanställning gjorde vi medvetet tillsammans eftersom vi såg denna fas 
som en viktig del i tolkningsprocessen då vi redan i detta skede valde att 
endast skriva ut det som vi ansåg relevant för studien. Det finns flera sätt 
att analysera livshistorieintervjuer. Ett sätt som Goodson och Neuman 
(2003) benämner ”bada i data” är att läsa igenom utskrifterna flera gånger 
och notera viktiga teman för att sedan ordna dem i grupper. De grupperade 
citaten analyseras sedan återigen utifrån olika teman. Desto längre 
sammanställningen fortskred kunde vi urskilja sådana teman/kategorier ur 
intervjuerna. Nästa steg i bearbetningen var att sammanställa alla 
intervjuerna under de utvalda kategorierna för att på så sätt se om vi kunde 
urskilja några mönster bland intervjusvaren.  
 
Vi valde att presentera resultatet i form av skapandet av fyra ”nya” 
individer. Dessa individer namngavs Therese, Gunnar, Lotta och Eva. 
Dessa individer existerar således inte i verkligheten utan är en blandning av 
de åtta privatrådgivare som vi intervjuade. Med detta menar vi att vi slog 
ihop privatrådgivare som vi tyckte hade ”liknande karaktär”. De faktorer 
som vi utgick ifrån vid skapande av dessa personer var ålder, bakgrund, 
anställningstid samt likartade svar och tankar. Vi anser att dessa personer är 
representativt för hela urvalet samt illustrerar de mönster som eventuellt 
gick att urskilja från det insamlade materialet. Syftet med att sammanföra 
intervjuerna var att tydliggöra resultatet, ge läsaren en trevligare läsning 
samt bidra till ökad anonymitet för respondenterna. För att ytterligare ge 
läsaren en möjlighet att själv kunna urskilja mönster och dra eventuella 
slutsatser bifogade vi en översikt (bilaga 3) av de åtta privatrådgivarnas 
svar och tankar kring de olika teman som intervjuerna kretsade kring.  
 
Vi anser att tolknings- och analysförfarandet var en process som pågick 
under hela uppsatstiden då vi som forskare ständigt sållade, analyserade 
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och kritiserade information, teorier, intryck och diverse data. Vid de 
intervjuer som genomfördes medverkade båda uppsatsskrivarna, vilket vi 
ansåg var en förutsättning i vårt fall. Detta eftersom vi, som vi nämnt 
tidigare, tolkade respondenternas tankar, känslor och attityder och menade 
därför att det var viktigt att vi båda var med om hela intervjuupplevelsen. 
Vi menar att mycket av de tolkningar vi gjorde av det insamlade materialet 
gjordes redan under intervjun och att vissa känslor och attityder var svåra 
att fånga om båda uppsatsskrivarna inte var med vid intervjutillfället. 
Under uppsatsens gång diskuterade vi och skrev ner de tankar vi hade och 
de tolkningar som gjordes efter hand. Detta gjorde att uppsatsens 
analyskapitel framförallt innebar ett pusselläggande med de bitar vi 
samlade på oss under arbetets gång.  
 
 

2.4 Metod- och källdiskussion 
 
En studies resultat kan påverkas av många olika faktorer. I detta avsnitt 
förs ett resonemang kring de källor som använts i referensramen samt 
författarnas förförståelse. Därefter följer en diskussion kring förfarandet 
vid urval, genomförande, bearbetning och analys. Slutligen diskuteras 
begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i anknytning till 
uppsatsen.  
 

2.4.1 Litteratur 
Litteraturen som vi framförallt använde oss av i referensramen bör vara 
tillförlitlig för att studien ska ge ett giltigt resultat. Med detta menas att det 
är viktigt att undersöka litteraturens bakgrund samt i vilket sammanhang 
informationen har uppstått. (Wallén, 1996) För att uppnå en hög 
informationskvalitet strävade vi efter att hitta orginalkällor för att på så sätt 
undvika andra författares tolkningar och bearbetningar av den ursprungliga 
texten. Vidare försökte vi att utgå från litteratur där flera olika aspekter av 
vårt studieobjekt belystes för att på så vis ge vår studie större djup. Många 
av de källor som användes är skrivna av såväl företagsekonomer som 
beteendevetare eftersom ämnet lärande är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket 
medförde att den litteratur vi tog del av inte alltid var direkt avsedd till 
studien och frågeställningen. Detta gjorde att det var viktigt att vi i 
uppsatsen tog hänsyn till författarnas syfte med litteraturen, det vill säga att 
vi intog ett kritiskt förhållningssätt. Vi tror även att denna 
tvärvetenskaplighet gav oss nya infallsvinklar på problemområdet.  
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2.4.2 Förförståelse 
En av uppsatsskrivarna arbetar inom bankväsendet vilket gav en 
förförståelse för yrket och de organisationer som undersöktes på så sätt att 
hon exempelvis hade kunskap om yrkesrollens arbetsuppgifter samt hur 
bank som organisation fungerar. Denna förförståelse kunde medföra både 
en svaghet och en styrka. Svagheten var att uppsatsskrivaren i detta fall inte 
kunde förhålla sig helt neutral till informationen som samlades in. Detta 
balanserades upp av att den andra uppsatsskrivaren inte i särskilt stor 
utsträckning hade en förförståelse för bankväsendet och en privatrådgivares 
arbete. Detta bidrog till att den andra uppsatsskrivaren kunde ifrågasätta 
information som kunde vara svårförståelig för en utomstående men som var 
självklar för en anställd inom bankväsendet. Vi var således av 
uppfattningen att den förförståelse som fanns för organisationen endast var 
till hjälp i processen. Vi såg det därmed som en styrka att en av författarna 
hade denna förförståelse då det gav oss en större inblick i organisationen 
och en större förståelse för det aktuella ämnet. 
 

2.4.3 Urvalsdiskussion 
Vi är medvetna om att urvalet påverkade studien och resultatet. Vi tror 
dock att de två organisationer som vi valde att ha med i studien var relativt 
representativa för bankväsendet i Sverige. Med detta menar vi att de är två 
av de största bankerna i Norden och därmed inte skiljer sig nämnvärt 
gentemot de andra stora bankerna. Vidare valde vi som sagt att genomföra 
studien i Östergötland och vi tror att dessa kontor i stor utsträckning kunde 
utgöra ett representativt urval för kontoren i Sverige. Dock anser vi att 
resultatet troligtvis påverkades av att privatmarknadscheferna bestämde 
vilka privatrådgivare vi fick kontakta. Med detta menar vi att urvalet 
kanske inte är fullständigt representativt för alla privatrådgivare. Vi 
bedömer således att urvalet inte enbart gjordes utifrån vårt syfte men då vi 
inledningsvis diskuterade avsikten med studien med respektive 
privatmarknadschef tror vi att denne gjorde ett tillräckligt representativt 
urval, för att våra slutsatser ska vara tillförlitliga.  
 

2.4.4 Diskussion kring genomförandet samt bearbetnings- och 
analysförfarandet 

Vi tyckte att det fungerade bra att använda metoden livshistorieansatsen då 
vi lyckades få fram respondenternas personliga åsikter och tankar. Under 
de två intervjuer då vi inte använde oss av livshistorieansatsen lyckades vi 
inte uppnå samma personliga kontakt och inte i samma utsträckning ta del 
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av personliga åsikter. Emellertid var avsikten med dessa intervjuer att få en 
övergripande bild av privatrådgivarnas lärande och yrkesroll och inte 
chefernas personliga tankar och upplevelser kring sitt eget lärande.  

 
Ett problem vid bearbetningen var anonymitetsfrågan. Livshistorieansatsen 
bidrog till att informationen om respondenterna blev, som vi diskuterade 
tidigare, personlig. Detta medförde att det vid framställandet av 
intervjuerna ibland var svårt att garantera anonymitet. Samtidigt förlorade 
berättelsen sin tillförlitlighet om vi ändrade allt för många uppgifter. Med 
anledning av detta kunde det vara svårt att få fram individen utan att 
avslöja identiteten.  
 
Att vi från början erbjöd respondenterna att vara anonyma berodde på att vi 
ville få tillgång till personliga tankar och åsikter samt att de skulle våga 
öppna upp sig. Detta var även en anledning till att vi valde 
livshistorieansatsen. I efterhand insåg vi emellertid att ”ansatsen biter sig 
själv i svansen” då anonymiteten stundtals står ivägen för det personliga i 
intervjuerna. Således kom vi till insikt att publiceringen av empirin hade 
sett annorlunda ut om vi från början inte erbjudit respondenterna att vara 
anonyma. Med anledning av anonymiteten skapade vi dessa fyra nya 
individer istället för att publicera varje intervju enskilt. Vi är medvetna om 
att vårt sätt att redovisa empirin troligtvis medförde att viss information 
utelämnades men även att individernas personlighet framställdes på ett 
annorlunda sätt. Trots detta tycker vi att den framställning som vi valde var 
det bästa alternativet när vi stod inför detta problem. 
 

2.4.5 Reliabilitet och validitet 
När en intervju genomförs är det viktigt att den uppnår hög reliabilitet och 
validitet (Lantz, 1993). Reliabilitet ger information om hur tillförlitligt 
resultatet är, vilket innebär att olika mätningar av samma slag på samma 
objekt ger samma värden (Wallén, 1996). Livshistoriestudier ger en 
kvalitativ kunskap som är svår att bedöma efter de traditionella 
reliabilitetskriterierna (Salminen-Karlsson, 1994). Således utgår forskaren 
utifrån sin egen teori eller analysmodell vilket gör att olika forskare kan 
komma fram till olika resultat gällande samma situation. 
 
Validitet berör studiens giltighet och ger svaret på frågan; mäts det som 
avsetts att mäta? När det gäller validitet är det viktigt att tydligt klargöra, 
definiera och avgränsa de faktorer som vill mätas, så att det inte uppstår 
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några fel i mätningen eller att det finns andra faktorer som påverkar 
resultatet. (Wallén, 1996) En undersöknings validitet beror på hållbarheten 
i de teoretiska förutsättningarna och kopplingen mellan teorin och 
undersökningens forskningsfrågor (Kvale, 1997). Här går det att tala om 
”begreppsvaliditet”, vilket innebär att forskaren strävar efter att från en 
teori ta fram hypoteser som är relevanta i frågan (Bryman, 2002).  
 
För att avgöra om vår metod undersökte vad vi avsåg att den skulle 
undersöka behövde vi en teoretisk föreställning om vad vi ville undersöka. 
I vår undersökning utgick vi från teorin vid utarbetandet av 
intervjufrågorna. Vi ställde inte upp direkta hypoteser, utan tog fram ett 
antal förväntningar kring olika samband som vi ville ta utgångspunkt i vid 
undersökningen. Validiteten bestäms även av tillförlitligheten hos intervjun 
och om den erhållna informationen kontrolleras och ifrågasätts (Kvale, 
1997). Här blir det intressant att ta upp begreppet ”face validity” 
(ytvaliditet), vilket mäter om det måttet som en forskare har tagit fram 
verkar kunna spegla det begrepp det handlar om. En forskare kan avgöra 
ytvaliditeten exempelvis genom att fråga andra personer om måttet enligt 
deras åsikt fångar begreppet (Bryman, 2002). För att sträva efter en hög 
ytvaliditet bad vi informanterna att i efterhand läsa igenom intervjun och 
gav dem möjlighet att kommentera om det vi skrivit enligt deras åsikt 
speglar det som sades under intervjun.  
 
Utöver att uppnå hög validitet och reliabilitet är det även av stor betydelse 
att studien kritiskt kan granskas och kontrolleras av utomstående. Detta 
medför att det är av stor vikt att forskaren redovisar sina 
tillvägagångsmetoder samt hur denne har kommit fram till sina slutsatser. 
(Lantz, 1993) Detta försöktes uppnås genom att genomgående i uppsatsen 
redogöra för de olika metoder och tillvägagångssätt som använts.  
 

2.4.6 Generaliserbarhet 
En vanlig diskussion vid forskning är om resultatet är generaliserbart. 
Enligt Kvale (1997) finns det olika typer av generaliseringar, bland annat 
statistiska och analytiska. Statistiska generaliseringar är av formell karaktär 
och bygger på att undersökningspersoner har valts ut slumpmässigt från en 
population och att resultaten sedan kan sägas vara representativt för hela 
populationen. En analytisk generalisering innebär att forskaren gör en väl 
övervägd bedömning om i hur stor mån resultaten från en undersökning 
kan ge vägledning i en annan situation. En analytisk generalisering bygger 
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på en sorts påståendelogik, såsom exempelvis argumentering för en 
generalisering som bygger på en teori.  
 
Vi kan konstatera att vi inte kan göra några statistiska generaliseringar 
utifrån undersökningen, då vi inte har gjort något slumpmässigt urval och 
inte heller har kvantifierade resultat. Istället anser vi att vi kan göra 
analytiska generaliseringar genom att diskutera stödjande belägg för vår 
undersökning och tydliggöra argument. Livshistoriemetoden strävar dock 
inte efter att generera allmänna teorier eller generaliseringar (Salminen-
Karlsson, 1994), utan syftet med uppsatsen var framförallt att urskilja vissa 
mönster kring lärande. Då privatrådgivaryrket och krav på formella 
utbildningar inom yrket är liknande på de flesta stora banker i Sverige tror 
vi att resultatet kan ge vägledning i liknande undersökningssituationer. 
Vidare tror vi att vissa av de slutsatser som vi dragit även kan användas 
inom andra yrken och organisationer.  
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2.5 Sammanfattning av uppsatsens vetenskapliga 
förhållningssätt och metod 

 
Vårt vetenskapliga perspektiv var framförallt av hermeneutisk karaktär 
eftersom vi ansåg att uppsatsprocessen gick ut på att tolka individers tankar 
och känslor kring ämnet lärande samt att vi bar med oss en förförståelse 
som påverkade studien. Vidare intog vi ett abduktivt angreppssätt då vi 
växelvis utgick från både teori och empiri. Vi använde oss av en kvalitativ 
forskningsmetod i form av livshistorieansats. I studien använde vi oss av en 
kombination mellan yrkesinriktade och tematiska livshistoriestudier. Den 
datainsamlingsmetod som användes var intervju.  
 

 
 

Figur 3, Sammanfattning av uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och metod. 
(egen bild) 
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3. Referensram 
____________________________________________________________ 
Syftet med denna uppsats är att beskriva lärandeprocessen på 
arbetsplatsen utifrån ett individperspektiv. För att skapa en förförståelse 
för lärande och vår syn på lärande kommer inledningsvis viktiga begrepp i 
samband med lärande (3.1) att diskuteras för att sedan ta upp perspektiv 
på lärande (3.2). Inledningsvis frågade vi oss hur formellt (3.3) och 
informellt lärande (3.4) sker på arbetsplatsen samt hur formellt och 
informellt lärande samverkar (3.5) under lärandeprocessen. Teorier kring 
detta kommer följaktligen att diskuteras och ställas i relation till varandra. 
Slutligen tas några teorier kring individens lärande (3.6) upp och hur 
dessa kan kopplas till formellt och informellt lärande.  
____________________________________________________________ 
 

3.1 Begreppsdiskussion 
 
Innan vi går in på hur lärande sker behövs en diskussion och ett 
förtydligande kring begreppet lärande, då litteratur om ämnet inte ger en 
klar och gemensam definition. Vidare har vi märkt att det är svårt att 
diskutera lärande utan att komma in på begreppen kompetens och kunskap. 
Vi undrar därför vad lärande egentligen betyder och vad som skiljer 
begreppet lärande från begrepp som kunskap och kompetens?  
 

3.1.1 Lärande 
Som sagts ovan är det svårt att definiera lärande utan att blanda in andra 
begrepp. I en ordbok förklaras lära som att ”(aktivt) skaffa sig kunskaper 
eller färdigheter i något, vanligen så att viss kompetens erhålls” (Norstedts 
Ordbok, 1997, sid. 668). Diskuteras begreppet mer på djupet kan lärande 
definieras som ”förändringar i tolkningen av något i omvärlden eller som 
förändringar i sättet att handla” (Larsson, 1996, sid. 15). Även Ellström 
(1992) definierar lärande som relativt bestående förändringar hos en individ 
som en följd av individens interaktion med sin omgivning. Med 
förändringar hos en individ syftas på förändringar av individens 
kompetens, och dessa förändringar avser kunskaper såväl som individens 
sociala och intellektuella färdigheter. I ovan definitioner blandas både 
begreppet kompetens och kunskap in i resonemanget, och således verkar 



REFERENSRAM 
______________________________________________________________________ 

 25

dessa begrepp vara sammanflätade och nära relaterade till 
lärandebegreppet.  
 
Begreppet lärande har ofta en positiv laddning, men det är av största vikt 
att även betona att lärande inte alltid behöver innebära något positivt utan 
lärande kan istället medföra något negativt för individen. Varför det är 
vanligt att se begreppet lärande som något positivt är att lärande ofta ses 
som en medveten och självvald process och är processen det kan lärandet 
ge upphov till att individens utveckling främjas. Emellertid kan som sagt 
lärande även innebära något negativt ur individens synvinkel och det kan 
visa sig genom upplevelsen av exempelvis passivisering och försämrad 
självkänsla. Det negativa lärandet inträffar vanligen ofrivilligt och 
omedvetet. (Ellström, 1992) 
 
Lärande kan delas upp i formellt och informellt lärande. Med formellt 
lärande syftas på ”planerat, målinriktat lärande som sker inom ramen för 
särskilda utbildningsinstitutioner (skola, folkbildning, universitet och 
liknande)” (Ellström, 1996, sid. 10). Med informellt lärande menas istället 
det lärande som inträffar på arbetet eller i vardagen. Oftast sker det 
informella lärandet frivilligt och omedvetet som en respons av andra 
aktiviteter och interaktion med andra människor. Även om individen inte 
för stunden är medveten om att han/hon lärt sig något nytt kan denna 
kunskap visa sig senare genom till exempel reflekterande. Informellt 
lärande kan emellertid även vara avsiktligt, planerat och medvetet. Detta 
kan ske genom bland annat självstyrt lärande eller genom olika former av 
erfarenhetsbaserat lärande, såsom exempelvis mentorskap eller deltagande i 
ett nätverk. (Ellström, 1996)  
 

3.1.2 Kompetens 
Kompetens ställs alltid i relation till något annat, såsom till exempel en 
uppgift. När Ellström (1992) definierar kompetens tar han avstamp i 
begreppen individ och arbete. Detta eftersom arbete kan förklaras såsom att 
en individ utför en uppgift för att uppnå ett resultat eller mål. Ellström 
(1992, sid. 21) definierar följaktligen kompetens som ”... en individs 
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext”. Med handlingsförmåga syftas här på en individs kunskaper, 
färdigheter, attityd samt personlighet. Det finns dock många olika 
definitioner på kompetensbegreppet och en annan lyder att kompetens 
innebär tillräcklig förmåga och där begreppet hög kompetens omfattar olika 
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slags förmågor som individen har, såsom teknisk, social och organisatorisk 
förmåga (Skogsberg & Sköldborg, 1991). Lundmark (1998) delar in 
kompetens i fem kategorier; yrkesteknisk, strategisk, personlig, social och 
funktionell kompetens. Begreppet är således relativt brett och innefattar 
mer än vad exempelvis begreppet kunskap gör, men på samma gång utgör 
kunskap på många sätt stommen i en individs kompetens.  
 

3.1.3 Kunskap 
Kunskapsbegreppet är lättare att precisera och förklara, då definitionerna är 
mer likartade. Kunskap kan definieras som ”välbestämd föreställning om 
(visst) förhållande eller sakläge” (Nordstedts Ordbok, 1997, sid. 599). En 
vanlig beskrivning av begreppet är att dela upp det i explicit och implicit 
kunskap. Explicit kunskap innebär sådan kunskap som mer eller mindre 
kan uttryckas i ord och följaktligen kan kommuniceras till andra individer. 
Eftersom denna kunskap kan formuleras verbalt är den således medveten 
hos individen. Implicit kunskap eller tyst kunskap som det också kallas, 
omfattar den kunskap en individ av olika skäl inte klarar av att uttrycka i 
ord, eftersom den tysta kunskapen består av kognitiva modeller, 
värderingar och perspektiv som är så djupt rotad att den ofta tas för given. 
Denna kunskap är därför av en mer omedveten karaktär och handlar ofta 
om att ”kunna göra något” mer än att ”veta något”. (Ellström, 1992; 
Nonaka, 2000)  
 
Nonaka et al. (2000) försöker beskriva explicit och implicit kunskap genom 
att använda metaforen ett isberg. Den explicita kunskapen kan jämföras 
med den synliga delen av isberget och att den största delen av kunskapens 
isberg är osynlig, det vill säga den tysta kunskapen. Eftersom den tysta 
kunskapen är svår att uttrycka och att använda har den ofta blivit 
försummad i många företag med följden att fokus istället endast hamnat på 
användningen av explicit kunskap. Modellen nedan visar olika sätt att 
överföra tyst kunskap till explicit kunskap och vidare explicit kunskap till 
tyst kunskap.  
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Figur 4, Kunskapsöverföringsmodellen. Källa: Nonaka et al., 2000, sid. 90. (egen bearbetning) 

 
Socialisering kallas den process när tyst kunskap överförs mellan individer, 
det vill säga när individer delar erfarenheter vilket leder till en ökad 
förståelse för andra tänkesätt. Tyst kunskap kan överföras mellan individer 
genom exempelvis mentorskap eller mästarelärlingssystem, vilket kommer 
att diskuteras senare i arbetet. Den process där tyst kunskap överförs till 
explicit kunskap kallas externalisering, närmare bestämt att tyst kunskap 
transformeras till en form som kan förstås av andra individer, exempelvis 
genom metaforer och analogier. Ett sätt att överföra tyst kunskap till 
explicit kunskap är att dokumentera tyst kunskap, detta kan dock vara 
problematiskt då det ofta är svårt att avgöra vad som är tyst kunskap. 
Internalisering är processen när explicit kunskap blir till tyst kunskap, 
exempelvis ”learning by doing” och ”on-the-job training”. Processen kan 
ske genom att en anställd tar till sig explicit kunskap och sedan 
internaliserar dessa kunskaper med tidigare erfarenheter. Slutligen kan även 
en kombineringsprocess uppstå när individer delar explicit kunskap mellan 
varandra vilket leder till en ny explicit kunskap. (Nonaka et al., 2000) 
 

3.1.4 Vår syn på begreppen 
Sammanfattningsvis kan således lärande ses som en process som kan vara 
både medveten och omedveten samt avsiktlig eller oavsiktlig för individen. 
Vidare kan lärandet innebära något positivt eller något negativt för en 
individ. Formellt lärande benämns i litteraturen även som teoretiskt lärande 
och informellt lärande benämns ofta som erfarenhetsbaserat lärande 
(exempelvis Moxnes, 1984; Ellström, 1996; Wenger, 2000). När vi i det 
fortsatta arbetet talar om formellt respektive informellt lärande innefattar 
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dessa begrepp även teoretiskt och erfarenhetsbaserat lärande. För att få 
klarhet i begreppen samt se samband mellan de diskussioner vi för, vill vi 
klargöra sambanden mellan begreppen lärande och kunskap och vår syn på 
dessa begrepp. Nedan sammanfattas vad vi anser karaktäriserar de olika 
begreppen och hur de hör samman. 
 
 
         Kompetens                  Kunskap         Lärande  
En (handlings-) förmåga Föreställning om ett 

(visst) förhållande eller 
sakläge 

En process 

Yrkesteknisk-, strategisk-
, personlig-, social- och 
funktionell kompetens 

Tyst eller explicit Informellt/formellt 
Negativt/positivt  

Figur 5, Begreppsillustration. (egen bild) 

 
När vi tagit del av litteratur kring lärande kan vi se att flera författare 
använder begreppen formell/informell kunskap synonymt med begreppen 
formellt/informellt lärande. Skillnaden på lärande och kunskap anser vi är 
svår att avgöra. Definitionen som togs upp tidigare är att lära innebär att 
(aktivt) skaffa sig kunskaper. Vi anser således att lärande är en process 
medan kunskap är något en individ har eller skaffar sig genom 
lärandeprocesser. Därmed anser vi att lärande och kunskap är nära 
sammankopplade. Vi väljer i uppsatsen att tala om lärande som formell och 
informell och kunskap som tyst eller explicit. Flera författare tar upp att 
informellt lärande kan sammankopplas med den ”tysta kunskapen” och 
formellt lärande med den explicita kunskapen (Ellström, 1996; Andersson, 
2000). Processen genom vilken tyst kunskap blir till explicit och tvärtom 
anser vi är ett tydligt exempel på en lärandeprocess. Således går det än mer 
tydligt att se sambanden mellan de båda begreppen. Vidare har även 
begreppet kompetens tydliga samband med kunskap och lärande och vi ser 
det som att kunskap och kompetens är två aspekter av lärande. 
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3.2 Perspektiv på lärande 
 
För att kunna förstå och tillgodogöra sig uppsatsen anser vi att det är 
viktigt att redogöra för läsaren vilken syn på lärande vi utgår från. Det 
finns flera olika sätt att se på lärande och lärande är som tidigare nämnts 
ett ämne som intresserar flera olika forskningsinriktningar. Nedan följer en 
kort presentation av de fyra övergripande dimensionerna (behavioristiska, 
psykodynamiska, kognitiva och sociokulturella perspektiven) av lärande 
som gjort sig gällande under 1900-talet samt en diskussion kring vilket 
perspektiv på lärande vi författare väljer att ta. 
 

3.2.1 Fyra olika perspektiv 
Behaviorismen kan kortfattat beskrivas som den psykologiska läran som 
inriktar sig på att studera direkt observerbart beteende, där den studerade 
ses som ett objekt (Hermansen, 2000). Teorin lägger stor vikt vid att 
människan fortsätter att lära sig genom hela livet, det vill säga att det är en 
kontinuerlig inlärningsprocess. En behaviorist är först och främst 
intresserad av förhållandet mellan stimulis och respons, vilket innebär att 
inlärning framförallt sker genom att beteenden betingas till olika stimulis 
(Hermansen, 2000). Vidare innebär detta att ett önskat beteende kan läras 
in med hjälp av positiv och negativ förstärkning, det vill säga belöning eller 
bestraffning (Andersson, 2000). 
 
Den psykodynamiska teorin är en teori om personlig/själslig utveckling där 
fokus ligger på den psykiska strukturen och de omedvetna mentala 
processerna hos en individ. Psykoanalytikerna anser att själslivet och 
beteendet är sammanlänkande och att inre konflikter och det omedvetna 
påverkar en individs beteende. Dessutom är en individs känsloliv inte 
avskilt från intellektet, utan våra känslor påverkar vårt tänkande och vår 
förmåga till inlärning. Vidare menar anhängare till detta perspektiv att 
omgivningen påverkar vårt ”jag”. Detta kan ge sig uttryck i att exempelvis 
en individ som är trygg i sig själv vågar mer när det gäller lärande. 
(Chodorow, 1995) 
 
Inom det kognitiva perspektivet är Jean Piaget ett av de stora namnen. 
Piaget gick emot behavioristernas tänkande och påstod att lärande 
förutsätter att den studerade själv är aktiv. En lärandeprocess börjar först 
med att individen tolkar mottagen information för att sedan lagra 
informationen i minnet. Det sista steget blir att bearbeta och reflektera över 
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den lagrade informationen. Piaget såg den studerade som ett subjekt och 
var intresserad av att analysera dennes svar för att på så sätt skapa 
förståelse för hur individen lär sig. (Andersson, 2000) Redan vid födseln 
börjar lärandet. Från början består lärandet av att människan bygger 
scheman i sitt inre av de kroppsliga och motoriska manipulationer som 
han/hon utsätts för. Dessa scheman som barnet bygger upp kommer att 
representera världen för barnet. Med tiden kommer dock dessa scheman att 
förändras och nya scheman kommer att skapas allteftersom en individ lär 
sig nya saker. (Hermansen, 2000) 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet på två nivåer, det vill 
säga först på interpersonell nivå (mellan människor) för att sedan utvecklas 
på intrapersonell nivå (inom människan). Högre mental funktion, såsom 
tänkande, reflekterande och problemlösning, uppstår i samarbete och 
interaktion med andra människor inom ett socialt och kulturellt ramverk. 
Inom det sociokulturella perspektivet läggs stort fokus på språkets roll vid 
mental utveckling, eftersom det är språket som är redskapet vid en social 
interaktion. Det sociokulturella synsättet ses ofta som en komplettering och 
utveckling av Piaget´s tankar, det vill säga det kognitiva perspektivet. 
Piaget koncentrerade sig på den enskilda individen när han utforskade 
tänkandets utveckling och ansåg social interaktion som en viktig faktor 
men studerande det aldrig på djupet. Det sociokulturella synsättet däremot 
betonar att en individs mentala utveckling endast kan förstås som ett 
samspel med dennes sociala omgivning, såsom exempelvis familj, arbete, 
bekanta, närsamhälle och stat. (Vygotsky, 1978)  
  

3.2.2 Vårt synsätt på lärande 
I uppsatsen utgår vi främst från ett sociokulturellt och ett kognitivt 
perspektiv. Vi vill undersöka lärande på arbetsplatsen, vilket handlar om 
hur människor lär sig och utvecklas genom ett deltagande i kulturella 
aktiviteter och i samspel med andra, samtidigt som vi i uppsatsen har ett 
individperspektiv. Vidare vill vi undersöka samspelet mellan informellt och 
formellt lärande. Det kognitiva perspektivet framhäver formell 
undervisning medan det sociokulturella perspektivet betonar vikten av det 
informella lärandet (Ellström, 1996), vilket gör att vi tror att de kan 
komplettera varandra på ett bra sätt. Det sociokulturella perspektivet och 
det kognitiva sätts ofta som motsatser till varandra men vi tror att det är 
genom att ta del av dessa två perspektiv med olika utgångspunkter som det 
går att komma åt hur de samtidigt samspelar med varandra. Nedan 
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sammanfattas vissa väsentliga skillnader mellan de båda perspektiven, samt 
hur vi ser på lärande.  
 
    Kognitivt perspektiv         Sociokulturellt perspektiv   Vårt perspektiv 
Analytisk 
informationsbehandling 

Intuitiv 
informationsbehandling 

Analytisk och intuitiv 
informationsbehandling 

Teoretisk kunskapsbas Erfarenhetsbaserad 
kunskapsbas 

Teoretisk och 
erfarenhetsbaserad 
kunskap 

Individuell 
lärandeprocess 

Social lärandeprocess Individuell och social 
lärandeprocess 

Formellt lärande Informellt lärande Formellt och informellt 
lärande 

Figur 6, Jämförelse av det kognitiva och det sociokulturella perspektivet. Källa: 
Ellström, 1996, sid. 20. (egen bearbetning) 

 
Det finns begränsningar med såväl det kognitiva som det sociokulturella 
perspektivet. Teoretisk utbildning kan vara svår att överföra och tillämpa i 
det praktiska arbetslivet medan det informella lärandet kan leda till ett 
begränsat lärande. Då det informella lärandet är situationsberoende kan det 
vara svårt att använda i nya och oväntade situationer som kan uppkomma 
på en arbetsplats. Båda perspektiven har flera viktiga ståndpunkter 
samtidigt som de har vissa begränsningar. Vi anser således att båda 
perspektiven behövs för att kunna studera och förstå lärandeprocesser på en 
arbetsplats.  
 
Det blir även intressant att studera om de olika perspektiven kan vara 
tillämpbara i olika situationer. Det finns forskning (Ellström, 1996) som 
visar på att det sociokulturella perspektivet är viktigt för att förstå 
exempelvis arbete under tidspress, arbete med komplexa 
produktionssystem och arbete i ostrukturerade och mindre definierade 
problemsituationer. Det kognitiva perspektivet däremot ses som användbart 
för att förstå mindre erfarna personers yrkesarbete, hantering av abstrakt 
information och vid strukturerade och väl definierade problemsituationer 
(Ellström, 1996). Vi anser att det är viktigt att kombinera de här två 
perspektiven eftersom hänsyn måste tas till både individen och dennes 
sociala omgivning, för att förstå lärandeprocessen. Vi uppfattar närmare 
bestämt att det sociokulturella synsättet utgår från att individer lär och 
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agerar likadant i samma kultur eller situation, medan vi är övertygande om 
att olika människor agerar på olika sätt även om de står inför samma 
situation.   
 
 

3.3 Formellt lärande - Lära genom tanken 
 
Som tidigare tagits upp innebär formellt lärande främst planerat och 
målinriktat lärande som inträffar inom särskilda utbildningsinstitutioner. 
Formellt lärande sker således oftast i form av utbildning av olika slag. 
Avsikten med en utbildning är att individen ska lära sig något, det vill säga 
införskaffa sig en kompetens. På en arbetsplats kan utbildning exempelvis 
vara anställdas deltagande i olika utvecklingsprojekt, självstudier, 
internutbildningar, gruppdiskussioner eller utnyttjande av 
informationssystem (Ellström, 1996). Det formella lärandet och de 
teoretiska kunskaper som ofta betonas i formella utbildningssammanhang 
är av stor betydelse för att underlätta för det informella lärandet i det 
dagliga arbetet (Ellström, 2001). En viktig aspekt av det formella lärandet i 
lärandeprocessen är att lära sig att lära, det vill säga att lära känna sin egen 
förmåga och att skapa en vana för hur ett problem ska lösas eller urskilja 
viktiga aspekter av ett problem (Lundgren, 1996). Lärande handlar om att 
inneha viss information, ha förståelse och färdigheter men även kunna 
avgöra vilken information och vilka färdigheter som är relevanta i vissa 
sammanhang (Säljö, 2000). Nedan presenteras några aspekter där det 
formella lärandet spelar in. 
 

3.3.1 Formell utbildning som kvalifikation 
Vi vill här diskutera sambandet mellan utbildning och arbete utifrån ett 
kvalifikationsteoretiskt synsätt, vilket innebär att utbildning ger en 
kompetens eller en kvalifikation för att klara en arbetsuppgift och att 
arbetsuppgiften i sig ställer krav på formellt lärande. Genom en viss 
utbildning kvalificerar sig individen att utföra ett visst arbete. (Molander, 
1997) Bilden nedan visar en polarisering som det kvalifikationsteoretiska 
synsättet tar upp. På ena sidan ligger arbetet, närmare bestämt 
arbetsuppgifterna i sitt sammanhang, och på andra sidan finns den 
utbildning som ger rätt kompetens för att klara arbetsuppgifterna. 
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Figur 7, Kvalifikationsteoretiska synsättet på arbete och utbildning. Källa: 
Molander, 1997, sid. 15. 

 
I bilden representerar utbildning alla typer av formell träning på och 
utanför arbetsplatsen. Detta synsätt väcker dock ett par intressanta frågor. 
Vem bestämmer vad som är ”rätt” kompetens för att utföra en viss 
arbetsuppgift? Vad menas egentligen med kvalifikation och kompetens? 
Den första frågan anser vi är bra att diskutera och fundera över men då den 
förmodligen är mycket situationsberoende är det svårt att komma fram till 
ett svar. Vi tror att det kan vara arbetsledningen, medarbetarna själva eller 
utomstående aktörer som avgör vad som är rätt kompetens. Begreppet 
kompetens har diskuterats tidigare och definieras som ”en individs 
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext” (Ellström, 1992, sid. 21). Kvalifikation definieras som ”de 
kunskaper eller egenskaper som krävs för att utföra en uppgift” (Molander, 
1997, sid. 32).  
 
I figuren betonas även vikten av att arbetsuppgifternas krav specificeras på 
ett sådant sätt att de kan omsättas i en utbildning. Detta resonemang anser 
vi är intressant vid en diskussion kring formellt respektive informellt 
lärande. Vi tolkar det som att ett formellt lärande blir en sorts 
”inträdesbiljett” till arbetsuppgiften och således även det fortsatta 
informella lärandet. Några författare (Castells, 2000; Sennet, 2000) skriver 
att människor med en hög skolutbildning går in i arbeten högt upp i 
arbetslivets hierarki, medan individer med lägre utbildning ofta får mycket 
ensidiga och monotona arbeten som inte kräver någon utbildning men inte 
heller ger några möjligheter att lära sig något nytt. De jobb som är 
placerade högst upp i hierarkin kräver många olika aktiviteter av den 
anställde, vilket därmed även ger fler möjligheter till utbildning och 
personlig utveckling. Även detta resonemang tyder på att formell 
utbildning kan ses som en sorts ”inträdesbiljett” till ett arbete som sedan 
medför olika sorter av informellt lärande. 

Ger kompetens som kvalifikation för 

Ställer (objektiva) krav på kvalifikation 

UTBILDNING ARBETE 
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3.3.2 Formell utbildning möjliggör ett abstrakt tänkande 
Tidigare i uppsatsen nämndes att Vygotsky är en företrädare för det 
sociokulturella synsättet och menar likt bland annat Lave och Wenger att 
en individs mentala utveckling endast kan förstås som ett samspel med 
dennes sociala omgivning. Däremot menar Vygotsky (1978) att lärande 
inte enbart uppstår genom social interaktion utan även att individuell 
bearbetning är nödvändig för lärande. Vygotsky (1978) betonar att 
skriftspråket möjliggör ett mer abstrakt tänkande. Ett exempel på hur 
skriftspråket möjliggör ett mer abstrakt tänkande är de studier som Luria, 
en kollega till Vygotsky, gjorde under 1930–talet. Luria (1976) studerade 
hur bönder i Uzbekistan resonerade och fann att de genomgående 
resonerade utifrån sina konkreta upplevelser (under denna tid var flertalet 
av bönderna i Uzbekistan analfabeter). De yngre, som fått gå i skola, 
utvecklade emellertid en helt annan förmåga till abstrakt logiskt tänkande.  
Under studien ställdes frågor dels till analfabeter och dels till dem som 
hade fått någon form av teoretisk undervisning. Individerna fick se en bild 
med fyra saker; en yxa, en såg, en timmerstock och en kratta och fick sedan 
berätta vilka tre saker av dessa som de ansåg hörde ihop. Analfabeterna 
valde bort krattan eftersom de sammankopplade föremålen till en aktuell 
arbetssituation.  
 

”Lacking the formal education that would have allowed for 
systematic intellectual development, these people regarded the 
logical procedures of categorization as irrelevant, of no practical 
value. Hence they substituted procedures that were more 
meaningful to them, analyzing an object according to its 
relevance to a functional situation.”  (Luria, 1976, sid. 98). 

 
De individer som kunde läsa och skriva kunde även acceptera ett andra 
alternativ, det vill säga att ta bort timmerstocken, eftersom de återstående 
sakerna är redskap och därför hör ihop. En förklaring till detta menar Luria 
(1976) skulle kunna vara att uzbekerna som inte kunde ta till sig skriftspråk 
inte accepterar kunskap som inte är relaterad till dem själva, medan en 
skriftspråkskultur fordrar att individen litar på det som står i texten. De 
individer som kunde läsa och skriva kunde således dela in föremålen i olika 
kategorier utan att de var knutna till en viss situation. 
 

”Education, which radically alters the nature of cognitive 
activity, greatly facilitates the transition from practical to 
theoretical operations. Once people acquire education, they 
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make increasingly greater use of categorization to express ideas 
that objectively reflect reality.” (Luria, 1976, sid. 99) 

 
Lurias (1976) experiment visade även på att en individs kognitiva struktur 
förändrades då de sociala villkoren i individens liv förändrades, vilket i sin 
tur påverkade individens förmåga att iaktta, generalisera, härleda, resonera, 
fantisera och analysera sig själva. Hans experiment visar på att de individer 
som kunde läsa och skriva även tänkte mer rationellt än med sinnena och 
att de individer som kunde skriftspråk i större utsträckning även kunde 
analysera sin egen motivation och sina målsättningar. Luria (1976) menar 
att individer som kan tillgodogöra sig skriftspråk bättre kan använda logiskt 
tänkande och sin fantasi vilket leder till att individens vyer vidgas. 
 

”Human thought begins to rest on broad logical reasoning; the 
sphere of creative imagination takes shape, and this in turn 
vastly expands man’s subjective world.” (Luria, 1976, sid. 163) 

 

3.3.3 Formell utbildning som svar på ny teknik 
En ständig förnyelse och utveckling av teknik medför att ett kontinuerligt 
lärande blir viktigare för individen. Allt fler manuella arbetsuppgifter 
ersätts av tekniska och sociala system, vilket leder till nya krav på formell 
utbildning (Säljö, 2000). Om detta kopplas till kvalifikationsforskningen 
kan vi diskutera om kravet på formell utbildning endast fungerar som en 
”inträdesbiljett” till arbetsplatsen eller om formell utbildning även är en 
förutsättning eller en sorts ”säkerhet” för att få vara kvar på arbetsplatsen. 
Som vi skrev i föregående stycke kräver många yrken en lång formell 
utbildning men samtidigt medför de allt snabbare tekniska och 
vetenskapliga framstegen att formell kunskap snabbt föråldras. Detta borde 
tyda på att formellt lärande behövs såväl före som under en individs 
arbetsliv.  
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3.4 Informellt lärande - Lära genom handling 
 

”Vi lär genom att handla först och tänka sedan – inte tvärtom. Vi 
lär genom handling – inte genom reflekterande. Att sitta och 
reflektera leder endast till nytt reflekterande – inte till nytt 
handlande” (Moxnes, 1984, sid. 9). 
 

På senare år har det inom lärandeforskningen växt fram ett perspektiv på 
lärande som framhäver vikten av lärande som en del av det dagliga arbetet. 
Flera författare (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wenger, 2000) 
betonar vikten av handling i lärandeprocessen och menar att kunskaper inte 
är något som individer har lagrade i ett förråd utan att kunskap är något 
som används i agerande i vardagliga situationer. Användningen av kunskap 
är således en kreativ process där individer skapar händelser och problem 
baserade på något som de har erfarenhet av. Lärande blir då inte endast en 
aktivitet som går ut på att upprepa kunskaper som redan existerar, utan när 
individer använder sig av tidigare kunskaper fast i nya situationer, vilket 
leder till att nya kunskaper uppstår.   
 
Wenger (2000) menar att dagens kunskapsekonomi främjar informellt 
lärande och den främsta värdeskapande källan ligger i informella processer 
såsom konversationer och gemensam brainstorming. Lärande är en process 
som sker i ett samspel mellan individer, inte i individens eget medvetande, 
vilket betyder att lärande inte sker individuellt utan kollektivt.  
 

”... learning is a way of being in the social world, not a way of 
coming to know about it” (Lave & Wenger, 1991, sid. 24).  

 
Förespråkare (Moxnes, 1984; Larsson, 1996; Wenger, 2000) för ett 
informellt lärande på arbetsplatsen poängterar ofta vikten av att handla och 
att lära genom erfarenhet. Att lära genom erfarenhet handlar om att lära sig 
om sociala relationer och att lära om sig själv och sitt förhållande till andra 
människor (Wenger, 2000). Att lära genom erfarenhet innebär således ett 
personligt engagemang då hela människan med såväl tankar som känslor är 
involverad i lärandeprocessen. Dessutom innebär det ett större engagemang 
hos individen då det ofta är självinitierat och kunskapen består ofta av 
något som är meningsfullt för den som lär (Larsson, 1996). Det har 
utvecklats flera perspektiv på det informella lärandet och olika sätt att 
åstadkomma ett informellt lärande på arbetsplatsen. Nedan kommer att tas 
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upp begreppen metalärande, communities of practice, 
mästarelärlingssystem och mentorskap, vilka kan sägas vara olika typer av 
informellt lärande på en arbetsplats.  
 

3.4.1 Metalärande 
En form av att lära genom erfarenhet brukar benämnas “metalärande”. 
Denna typ av lärande innebär att en individ lär sig genom de erfarenheter 
som denne gör som följd av en utbildningssituation, det vill säga det 
lärande som sker utöver själva utbildningsinnehållet. Metalärandet kan 
även kallas dolt lärande, då det som sagt är det lärandet som sker oavsett 
om kursledaren/kursansvarige vill eller inte. Det dolda lärandet består av de 
omedvetna värderingar och förhållningssätt som präglar genomförandet av 
en utbildning. (Lundmark, 1998) Det formella lärandet och metalärandet 
kan i vissa situationer stå i motsats till varandra.  
 
Såväl Lundmark (1998) som Moxnes (1984) tar upp exempel på detta. 
Exempelvis Lundmark diskuterar den dolda läroplanen i skolan och menar 
att den förmedlar de verkliga utbildningskraven. Elever lär sig till exempel 
att lyssna till lärarens frågor för att komma på hur de ska besvara dem för 
att läraren ska bli nöjd. Den explicita läroplanen talar om betydelsen av 
kreativt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt, men då lärandet 
förmedlas genom prov och skriftliga tentamen lönar det sig i många fall 
med stenhårt faktapluggande utan inslag av kreativitet. Med detta menar 
Lundmark (1998) att det individer lär sig inte endast beror på utbildningens 
sakinnehåll utan i hög grad även på vilket sätt kunskapen förmedlas, det 
vill säga den process som karaktäriserar undervisningen. När det som sägs 
motsäger det som görs kan det uppstå förvirring och osäkerhet vilket kan 
hämma lärandet. När det formella lärandet inte stämmer överens med 
metalärandet, så är metalärandet det individen minns (Moxnes, 1984).  
 

3.4.2 Communities of practice 
Som diskuterats ovan har det inom lärandeforskningen växt fram ett 
perspektiv på lärande som framhäver vikten av lärande som en del av det 
dagliga arbetet. Ett koncept som har fått stor betydelse inom forskning 
kring lärande på arbetsplatsen är ”communities of practice” (Wenger, 
2000). Lärande sker som en process där kunskap bildas genom samverkan 
mellan människor som ingår i en praktikgemenskap och definieras genom 
medlemmarnas ömsesidiga engagemang i ett socialt lärandesystem (Swan 
et al., 2002). Wenger (2000) menar att ett deltagande i en sådan gemenskap 
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är nödvändigt för vårt lärande och att praktikgemenskaper är byggstenar i 
ett socialt lärandesystem där medlemmarna i gemenskapen är 
sammanbundna genom en gemensam förståelse för vad de gör och vad det 
får för mening i deras liv och för deras gemenskap. De är på så sätt enade i 
både handling och meningen med handlingen. Att vara kompetent är att 
förstå gemenskapen så väl att individen kan bidra till den och skapa ett 
förtroende för dennes handlingar. Vidare blir en individ medlem i ett 
socialt sammanhang genom att tillägna sig det språkbruk som är väsentligt 
för att kunna formulera berättelser, men också för att kunna förstå andra 
berättelser. I en praktikgemenskap samspelar det etablerade kunnandet med 
nya erfarenheter vilket leder till lärande. Detta sker genom att nya 
medlemmar socialiseras in i praktikgemenskapen och tar del av det 
kunnande som existerar samtidigt som de för med sig nya erfarenheter i 
gemenskapen.  
 
Communities of practice har inte nödvändigtvis någon relation till den 
formella organisationen, utan skapas oberoende av den formella 
organisationen. Detta leder till att enskilda medarbetare, kunder och 
medlemmar från andra organisationer tillsammans är medlemmar i en 
gemensam communities of practice (Wenger, 2000). På så sätt skiljer sig en 
praktikgemenskap från andra former av grupperingar såsom formella 
arbetsgrupper, projekt och nätverk (Wenger et al., 2000). 
 

”Social learning systems are not defined by, congruent with, or 
cleanly encompasses in organizations. Organizations can take 
part in them; they can foster them; they can leverage them; but 
they cannot fully own or control them.” (Wenger, 2000, sid. 243) 

 
Det finns risker med en praktikgemenskap och dessa gemenskaper kan 
även hämma ett lärande (Wenger, 2000). En risk är att om en 
praktikgemenskap inte har individer som tar initiativ kan lärandet lätt 
stagnera och om gemenskapen brister i tillit och engagemang kan den falla 
samman. En annan risk är att ”bli fånge i sin egen historia”, det vill säga att 
kunskap reproduceras men att den inte utvecklas.  
 
Praktikgemenskaper har oftast varken gränser som är tydliga eller uttalade, 
men däremot blir gränserna tydliga i olika sammanhang exempelvis om 
någon som inte tillhör gemenskapen kommer i kontakt med medlemmarna 
(Wenger, 2000). Vi tror att detta är något som alla kan relatera till. Olika 
yrkesgrupper använder sig av olika ”språk” och om en individ inte förstår 
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vad en grupp människor pratar om känner han/hon sig utanför. Om 
exempelvis en ekonom sätter sig vid samma bord som några personer med 
teknisk utbildning kan denne känna sig exkluderad på grund av att dessa 
personer använder sig av andra termer och annat ”språk” som är specifikt 
för deras gemenskap och som är svår för en ”utomstående” att förstå. 
Gränserna för en praktikgemenskap sätts genom olika berättelser, 
repertoarer och sätt att kommunicera och är nödvändiga för att skapa en 
lärande och dynamisk gemenskap (Wenger, 2000). En gräns skapar känslan 
av att bemöta en utomståendes kompetens vilken skapar en dynamik och 
leder till att medlemmarna måste definiera sin egen kompetens gentemot 
”de andra”. På det sättet är gränser viktiga för att skapa nya 
lärandemöjligheter. Samtidigt får inte gränserna vara så pass tydliga att det 
inte går att lära från andra gemenskaper, utan ”cross functional projects” 
och andra former av gränsöverskridande arbetsformer är att föredra 
(Wenger, 2000). Detta betyder att organisationer använder sig av 
medlemmar från olika praktikgemenskaper för att ”lära av varandra”.  
 
Individer väljer praktikgemenskap efter var de känner sig hemma och 
växlar mellan olika gemenskaper när livsförhållanden förändras. Wenger 
(2000) skriver att kunskap är ett sätt att känna tillhörighet och därmed är 
även identiteten nyckeln till varför en individ vet vad denne vet. Vi anser 
att som universitetsstuderande är det lätt att relatera till Wengers tankar. 
Ofta väljs utbildning utifrån intressen och den kunskap som erhålls under 
utbildning gör att vi känner en viss samhörighet med individer som har gått 
samma utbildning. En ekonom känner sig troligtvis mer hemma med andra 
ekonomer än med en fysiker. Kunskap som ses som en självklarhet bland 
fysiker är i vissa fall helt irrelevant för en ekonom och tvärt om. 
 

3.4.3 Mästarelärlingssystem och mentorskap 
Ett mästarelärlingssystem beskrivs likt communities of practice som ett 
system där lärande sker i en interaktion mellan mer eller mindre erfarna 
deltagare i en praktik. Socialiseringen av lärlingen till verksamheten 
beskrivs till skillnad från communities of practice som en lång process där 
lärlingen inledningsvis är en oväsentlig deltagare i produktionen, men 
sedan arbetar sig upp och till slut blir den som själv bär upp verksamheten. 
Att socialiseras innebär dock inte att endast lära sig de regler som finns 
inom exempelvis en organisation för att sedan följa dessa utan att 
socialiseras innebär att individen klarar av att tillämpa olika regler i olika 
situationer. Socialisering handlar således om att förstå den ”tysta 
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kunskapen” som finns på arbetsplatsen, en fingertoppskänsla för vad som 
är möjligt eller inte möjligt att göra. I det västerländska skolsystemet 
uppmanas elever att experimentera och vara kreativa och att härma och 
kopiera ses som något negativt. I mästarelärlingssystemet är kopierande 
och härmande en viktig del av inlärningen. Vidare ses lärande som något 
som sker kontinuerligt i den dagliga verksamheten och lärande ses inte 
alltid som något utvecklande, utan kan lika väl vara en reproduktion av 
olika föreställningar eller sociala system. (Thunborg, 2001) 
 
Ett mentorskap kan vara formaliserat på så sätt att organisationen utser en 
mentor åt en anställd. Lundgren (1996) menar att formaliserade mentorskap 
fungerar bra när mentorskapet är tidsbegränsat som exempelvis vid 
introduktion av nyanställda, men att formaliserade mentorskap som inte 
bygger på ömsesidig frivillighet även kan vara destruktiva. Ett informellt 
mentorskap uppkommer då en mer erfaren person inom en organisation 
frivilligt och utan inblandning från organisationen ansvarar för att stödja en 
mer oerfaren medarbetare. Vi tycker att det finns många faktorer inom 
mästarelärlingssystem och mentorskap som påminner om communities of 
practice. En skillnad är dock att mästarelärlingssystem och mentorskap kan 
vara formella och planerade av organisationen.  
 
 

3.5 Ett samspel mellan formellt och informellt 
lärande 

 
För att kunna lära oss av våra handlingar krävs reflektion och för att uppnå 
ett kreativt lärande krävs det att individen har tillräckligt stort 
handlingsutrymme och kunskap för att kunna pröva och reflektera över sitt 
eget handlande (Ellström, 2001). Det erfarenhetsbaserade lärandet kan inte 
fungera på egen hand, utan måste stödjas med lärande genom olika former 
av formellt lärande. Vi tror inte att det formella kan existera på egen hand 
heller utan behöver kompletteras med praktisk övning. Detta är något som 
kommer att undersökas i denna studie. I figuren nedan tas de faktorer upp 
som formellt respektive informellt lärande har störst tyngdpunkt på, vilka 
går att se som ändpunkter på en skala.  
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              Formellt lärande     Informellt lärande 
 
Tillämpning ses som separat moment 

 
Kunskap och tillämpning i enhet 

 
Kunskap förmedlas i ord 

 
Kunskap är i grunden tyst 

 
Förmedlar existerande fakta 

 
Är nutids- och framtidsorienterad 

 
Läraren/experten sätter 
kunskapsmålen 

 
Individen sätter kunskapsmålen 

 
Är primärt en intellektuell process 
 

  
Är en känslomässig process 

 

Figur 8, Jämförelse av formellt och informellt lärande. Källa: Moxnes, 1984, sid. 
57; Molander, 1997, sid. 67-68. (egen bearbetning)  

 
Det informella lärandet har ett komplicerat förhållande till formellt lärande. 
För det första är gränsen mellan dem oklar och dessutom samspelar 
informellt och formellt lärande, det vill säga att de båda sidorna utnyttjar 
varandra (Widinghoff, 1995). Vissa författare (Moxnes, 1984; Molander, 
1996; Wenger, 2000) menar att det informella lärandet är det viktigaste 
lärandet inom arbetslivet samtidigt som det informella lärandet ofta 
förringas som källa till kunskap i jämförelse med vetenskaplig verksamhet. 
Exempelvis påstår många yrkespraktiker att det mesta de lärt sig har de lärt 
sig i yrkesvardagen och inte i sin utbildning men samtidigt tar de upp olika 
kurser och utbildning som källa till kunskap, vilket förknippas med att 
kunskap endast kan bildas inom vetenskaplig verksamhet (Widinghoff, 
1995).  
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3.6 Individens lärande 
 
Eftersom tanken med denna uppsats är att inta ett individperspektiv på 
lärande på arbetsplatsen anser vi att det är av största vikt att diskutera hur 
människor lär. Detta för att lägga en grund till förståelsen av ett 
individperspektiv. I vilken utsträckning en individ lär sig mer formellt eller 
informellt tror vi beror på en rad av olika faktorer. Nedan kommer att 
diskuteras några av de faktorer som vi tror kan ha betydelse för om en 
individ lär sig på ett mer formellt eller informellt sätt. Dessa faktorer är 
inlärningsstilar, lärandecykler, faktorer som hämmar eller främjar 
lärande, lärandenivåer samt ansvar för individens lärande. 
 

3.6.1 Olika inlärningsstilar  
Människor är olika och det kan bland annat visa sig genom att vi i en och 
samma situation eller sammanhang inte lär oss samma sak eller lika 
mycket. Detta kan förklaras genom att människor har olika behov när det 
gäller lärande, vilket visar sig genom olikartade reaktioner. Dessa behov 
kan beskrivas som olika lärandestilar. (Honey & Mumford, 1985) Därmed 
tror vi även att olika inlärningsstilar kan påverka om en individ framförallt 
lär sig formellt eller informellt. 
 
Honey och Mumford (1985) har delat in individers sätt att lära i fyra olika 
lärandestilar; aktiv, reflekterande, logisk och praktisk. Den aktive lär sig 
bäst genom konkreta erfarenheter och problem löses effektivast genom 
diskussioner och brainstorming. Den reflekterande individens filosofi är 
istället att tänka först och handla sedan och detta gör att denne lär sig bäst 
genom att reflektera och begrunda noggrant innan agerande. Den logiska 
lär sig främst genom att formulera och pröva teorier. Vidare agerar och lär 
sig den logiska individen genom att uppmärksamma grundläggande 
antaganden och att strukturera situationer genom att fastställa tydliga mål. 
Den fjärde lärandestilen är den praktiska vars filosofi är att det alltid finns 
ett bättre sätt samt det som fungerar är bra. Denne individ lär sig bäst 
genom att testa nya idéer, tankar och teorier i praktiken och helst i nya, 
okända situationer.  
 
Det är dock viktigt att poängtera att dessa lärandestilar är kraftigt indelade 
och förenklade. Oftast har en individ inte renodlat en lärandestil utan en 
balans mellan antingen alla eller ett flertal av lärandestilarna. Det 
väsentliga är emellertid att denna indelning och sätt att se på hur individer 
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lär kan bidra med information om hur en individ oftast lär, för vanligtvis är 
det någon av lärandestilarna som framträder starkast. (Andersson, 2000) 
 
Vi tror som sagt att inlärningsstilarna kan kopplas till om en individ lär sig 
mer formellt eller mer informellt. Exempelvis den praktiska individen torde 
framförallt lära sig informellt då denne gillar att testa nya idéer i praktiken 
och den reflekterande tror vi skulle kunna kopplas till ett mer formellt 
lärande, eftersom formellt lärande handlar om att lära genom tanken. Även 
den logiska individen tror vi kan kopplas till ett mer formellt lärande då 
denne lär sig genom att fastställa tydliga mål. 
 

3.6.2 Lärandecykler 
Det finns flera författare (Wallin et al., 1982; Kolb, 1984; Nevis, DiBella & 
Gould, 1995) som beskriver lärandeprocessen med hjälp av lärandecykler. 
Även lärandecykler kan kopplas till formellt eller informellt lärande då de 
kan ta utgångspunkt ur en teoretiskt grund eller bygga på erfarenhet. Det 
finns fler exempel på den förstnämnda lärandeprocessen, som tar sin 
utgångspunkt i någon slags påverkan eller kunskapsinhämtning och där 
processen slutar med kunskapsanvändning.  
 

 

 

 

Figur 9, Den individuella lärandeprocessen, Källa: Wallin et al., 1982, sid. 8. (egen 
bearbetning) 

 
Figuren ovan illustrerar att den individuella lärandeprocessen börjar då 
individen utsätts för någon slags påverkan. Denna påverkan leder till att 
lärande börjar ske och bearbetas antingen medvetet eller omedvetet. 
Genom denna bearbetning kan det som individen lärt sig under 
påverkandefasen medföra en förändring, det vill säga kunskapsutveckling. 
När sedan den nya kunskapen används har individen nått den sista fasen i 
lärprocessen. Emellertid kan kunskapsanvändningen medföra reflektion 
och utveckling av ännu mer kunskap. Den erfarenhetsbaserade 
lärandecykeln kan däremot beskrivas som en process som tar sin 
utgångspunkt i en konkret erfarenhet. Den vanligaste modellen är Kolbs 
(1984) modell, vilken redovisas nedan.  

 
Påverkan 

 
Lärande 

Kunskaps- 
utveckling 

Kunskaps-  
användning 
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Figur 10, De fyra stadierna i att lära genom erfarenhet. Källa: Kolb, 1984, sid. 42. 
(egen bearbetning) 

 
Det första steget är att utföra en handling för att sedan registrera vilka 
konsekvenser den får. Nästa steg blir att förstå situationen och sedan förstå 
generella principer som situationen faller under. Det slutliga steget blir för 
individen att använda det denne lärt sig i nya situationer, det vill säga att en 
individ lär sig hur denne ska handla i en ny situation genom att förutse 
konsekvenserna av sin handling. Kolb (1984) menar att lärande är en 
kunskapsproducerande process vilken sker genom överföring av 
upplevelser. I lärandeprocessen finns det två dimensioner; transformation 
och uppfattning. För att lära sig måste först något uppfattas, men det som 
uppfattas måste även transformeras till kunskap, vilket kan ske genom 
reflekterande eller experimenterande.  
 

3.6.3 Inlärningsfrämjande och inlärningshämmande faktorer 
Människans möjligheter att lära kan underlättas och effektiviseras beroende 
på hur inlärningen går till. Flera författare (Moxnes, 1984; Larsson, 1996; 
Andersson, 2000) diskuterar hur en organisation kan främja lärandet på 
arbetsplatsen. Vanliga faktorer som tas upp i litteraturen är belöning, 
feedback, målsättning, motivation och medbestämmande.  
 

1. Handling  
(Vad händer?) 

2. Reflekterande observation 
 (Vad hände? Varför?)  
 

3. Abstraktion  
(Vad har jag lärt mig?)

4. Experimenterande  
(Hur kan jag använda 
det jag lärt mig?) 

   Trans-               formation 

u 
p 
p 
f 
a 
t 
t 
n 
i 
n 
g 
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För det första är människans grundinställning till lärande av betydelse. Med 
detta menas att människor agerar olika och deras agerande i olika 
lärandesituationer påverkas av deras kognitiva referensram, det vill säga 
intressen, motiv, behov, förförståelse och erfarenheter individen bär med 
sig. (Andersson, 2000) Vidare är belöning och feedback några faktorer som 
verkar inlärningsfrämjande och en inlärningssituation tenderar att upprepas 
och användas i andra situationer om den belönas på ett eller annat sätt. Det 
svåra är dock att fastställa hur belöningssystemet ska utvecklas och vad 
som ska belönas och det är dessutom svårt att veta vad som upplevs som 
belönande för olika individer. Belöningen kan bestå av exempelvis bonus i 
form av pengar eller uppmuntrande information. Feedback i sig sägs vara 
en viktig del i en lärandesituation och kan stimulera inlärning både genom 
att fungera som en belöning men även genom den information den medför. 
(Moxnes, 1984) 
 
En annan inlärningsfrämjande faktor är att sätta upp tydliga mål, det vill 
säga att klargöra det syfte eller den målsättning som den enskilda 
medarbetaren har med utbildningen och arbetet. Betydelsen av att 
formulera mål har legat till grund för flera ledarskapsfilosofier såsom 
”management by objectives” och ”målinriktat ledarskap” (Moxnes, 1984). 
Tydliga målsättningar kan även bidra till en ökad motivation vilket kan 
sägas vara drivkraften bakom inlärning. Motivationen kan även öka genom 
att individen finner mening i det denne lär. Lärandet kan underlättas om det 
personen lär sig upplevs som användbart samt kan kopplas till tidigare 
erfarenheter. Lärande handlar således om att kunna se det nya i samband 
med det gamla. När inlärningssituationen är identisk med den situation där 
individen ska använda kunskapen är överföringen maximal. För att kunna 
uppnå effektiv överföring krävs därför praktisk övning, vilket vi tycker 
talar för ett mer informellt lärande. Medbestämmande är också viktigt vid 
inlärning och den som utbildningen är ämnad för bör ges inflytande över 
planering av inlärningen. (Moxnes, 1984) 
 
Individens intresse påverkar också i vilken utsträckning en individ tar till 
sig ny kunskap. Agerar individen mer likt ”korvstoppning” eller har 
han/hon ett genuint intresse att lära sig och även sätta in lärandet i ett större 
sammanhang? (Larsson, 1996) Slutligen är det även viktigt att betona att 
inlärning på en arbetsplats i stor grad påverkas av samspel mellan 
människor. (Moxnes, 1984) 
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3.6.4 Olika lärandenivåer 
Lärande kan delas upp i olika nivåer. Ofta delas lärande in i ett 
anpassningsinriktat lärande och ett utvecklingsinriktat lärande. Olika 
författare har olika benämningar såsom adaptivt och generativt lärande 
(Senge, 1990), högre och lägre ordningens lärande (Ellström, 1992) samt 
rutinmässigt och kreativt lärande (Larsson, 1996; Ellström, 2001). Vi anser 
således att dessa begrepp åsyftar samma sak och väljer i uppsatsen att dela 
in lärande i anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Ett 
anpassningsinriktat lärande handlar om att anpassa sig genom att använda 
redan befintliga kunskaper medan ett utvecklingsinriktat lärande handlar 
om att skapa nya kunskaper och kräver nya sätt att se på omvärlden. 
 
Vid ett anpassningsinriktat lärande lär sig individen genom givna uppgifter 
eller givna mål utan att ifrågasätta dessa medan ett utvecklingsinriktat 
lärande inte har givna mål utan det är upp till individen att själv formulera 
och tolka vad som ska göras. Det utvecklingsinriktade lärandet är således 
ifrågasättande och prövande i sin karaktär men förutsätter också att 
individen har möjlighet att kontrollera och påverka sin omgivning, det vill 
säga handlingsutrymme. (Ellström, 1992) Det anpassningsinriktade 
lärandet blir en viktig process på arbetsplatsen då rutiner kan vara ett sätt 
att skapa stabilitet och därmed ett sätt att hantera en komplex verklighet. 
Det rutinmässiga handlandet är viktigt för att klara av dagliga 
återkommande uppgifter där reflektion spelar en mindre roll. (Ellström, 
2001) Ett rutiniserat handlande medför ofta att agerandet går från att vara 
medvetet till att bli omedvetet. Exempelvis när en individ lär sig att köra 
bil. Till en början är personen mycket medveten om de olika momenten, 
såsom att växla, trampa på pedalerna och att blinka, men efter ett tag sker 
dessa moment allt mer på rutin och försvinner ur medvetandet. (Larsson, 
1996)  
 
Ett anpassningsinriktat lärande räcker dock inte till i alla situationer. En 
utveckling av ett personligt förhållningssätt blir viktig när oväntade 
händelser eller problem uppstår. I dessa situationer fordras ett reflektivt 
handlande. Både anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande behövs 
inom en organisation då en balans mellan rutin och reflektion är viktig. Det 
anpassningsinriktade lärandet fordras för att klara av rutinmässiga uppgifter 
på arbetet och det ger stabilitet och kontinuitet. Det utvecklingsinriktade 
lärandet är drivkraft till förändringar och innovationer och bygger på en 
förmåga att ifrågasätta, omtolka och kritiskt granska. Det 
anpassningsinriktade lärandet underlättas av tydliga mål och fokuseringar 
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medan det utvecklingsinriktade lärandet gynnas av att mål ifrågasätts. 
Vidare kräver ett utvecklingsinriktat lärande delaktighet i planering och 
genomförande, tid för reflektion och handlingsutrymme. Vidare blir 
explicit kunskap nödvändig vid ett utvecklingsinriktat lärande för att kunna 
formulera mål och handlingsplaner till skillnad från det 
anpassningsinriktade lärandet som bygger på tyst kunskap. (Ellström, 
2001)  
 
Utifrån ovanstående diskussion känns det även rimligt att anta att graden av 
formellt respektive informellt lärande kan bero på vilken lärandenivå som 
krävs vid olika arbetsuppgifter. Som tidigare diskuterats så är det 
anpassningsinriktade lärandet viktigt för att klara av dagliga återkommande 
uppgifter där reflektion spelar en mindre roll. Enligt Ellström (2001) 
bygger det anpassningsinriktade lärandet likt det informella lärandet på 
implicit kunskap medan ett utvecklingsinriktat lärande likt det formella 
lärandet kräver explicit kunskap för att kunna formulera mål och 
handlingsplaner.  
 

3.6.5 Vem ansvarar för lärandet? 
Är det organisationer som är ansvariga för medarbetarnas lärande eller är 
det individen själv som bär ansvaret? Vi tror att det är en ömsesidig process 
där organisationen ansvarar för att skapa förutsättningar för lärande 
samtidigt som det är individen som är ansvarig för sitt eget lärande. 
Ghoshal och Gratton (2003) skriver att relationen mellan individen och 
företaget håller på att förändras och talar om en ny arbetsmarknad där 
individen själv blir ansvarig att ständigt uppdatera kunskaper och sociala 
kontakter med hjälp av utbildning och arbete. Vidare kan företag inte 
längre lova livstidsanställningar, utan deras ansvar blir att stödja individen 
att bygga upp dennes humankapital. Samtidigt har det visat sig svårt för 
företag att leverera kunskap till individen i en institutionell form och att 
företagens investeringar i internutbildningar snarare minskar än ökar.  
 
Ghoshal och Gratton (2003) menar att individer måste själva ta ansvar för 
sin utveckling genom att aktivt utveckla sina egna resurser och sitt 
humankapital. Individer måste för det första ta ansvar för sitt eget lärande 
och se företag som en resurs för att få kunskap, som en investering för att 
öka sitt humankapital och slutligen måste individen kontinuerligt utveckla 
sina kunskaper och vara öppen för ständigt lärande. (Ghoshal & Gratton, 
2003) 
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3.7 Sammanfattning av referensram 
 
Inledningsvis i referensramen diskuterades begreppen lärande, kompetens 
och kunskap för att ge läsaren en förståelse kring dessa begrepp. Vidare 
klargjordes för det perspektiv vi har på lärande, det vill säga en 
kombination av kognitivt och sociokulturellt perspektiv. Därefter 
fördjupade vi oss i olika aspekter kring formellt och informellt lärande för 
att sedan resonera kring samspelet mellan dessa. Slutligen tog vi upp 
faktorer som kan vara av betydelse för om en individ lär sig mer formellt 
eller informellt. Nedan illustreras referensramen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, Illustration av referensramen. (egen bild) 

Samband

Individens lärande 
• Inlärningsstilar 
• Lärandecykler 
• Inlärningsfrämjande och 

hämmande faktorer 
• Lärandenivåer 
• Ansvar för lärande

Formellt lärande 
• Kvalifikation 
• Abstrakt tänkande 
• Ny teknik 

Informellt lärande 
• Metalärande 
• Communities of practice 
• Mästarelärlingssystem 
• Mentorskap 

Begreppsdiskussion 
• Lärande 
• Kompetens 
• Kunskap

Perspektiv på lärande 
• Behavioristiskt 
• Psykodynamiskt 
• Kognitivt 
• Sociokulturellt 
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4. Empiri 
____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer att redogörs för det empiriska materialet. Kapitlet 
inleds med en organisations- och yrkesbeskrivning för att sedan återge 
intervjuerna med privatrådgivarna. Informationen kommer från de 
intervjuer som genomförts om inget annat anges. 
____________________________________________________________ 
 

4.1 Organisations- och yrkesbeskrivning 
 
Detta avsnitt ger en övergripande bakgrund för att läsaren lättare ska 
kunna tillgodogöra sig det empiriska materialet från intervjuerna med 
privatrådgivarna. Nedan tas en kort beskrivning upp av hur en bank är 
organiserad, vad rollen som privatrådgivare innebär samt de krav som 
finns för att få arbeta som privatrådgivare.   
 

4.1.1 Bank som organisation 
En traditionell bank tillhandahåller tjänster för såväl privatpersoner som 
företag, inom områdena; betala, spara och placera, låna och finansiera, 
pension och försäkringar, utland samt kapitalförvaltning och rådgivning. 
Vanliga avdelningar på ett bankkontor är; kundtjänst/kundservice, bolån, 
privatrådgivning, företag, kapitalförvaltning och försäkring. Den avdelning 
som denna studie fokuserar på är som sagt privatrådgivning. (SEB:s 
hemsida, 2004-05-10; ÖEB:s hemsida, 2004-05-10;  FSB:s hemsida, 2004-
05-10; SHB:s hemsida, 2004-05-10) 
 

4.1.2 Yrkesbeskrivning 
Privatekonomisk rådgivning innebär arbete med befintliga kunder men 
även arbete med att skaffa nya kunder. En privatrådgivare har oftast en 
egen kundstock, det vill säga ett antal kunder som är knutna till rådgivaren, 
och kontakten med de olika kunderna varierar från några gånger i månaden 
till ett par gånger per år. En privatrådgivare ger vanligtvis rådgivning 
angående sina kunders totala ekonomiska engagemang. Detta innebär att de 
hjälper sina kunder med exempelvis krediter, placeringar, fonder, 
försäkringar och bolån.  
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En väg till att arbeta som privatrådgivare börjar vanligtvis med att personen 
arbetar inom kundtjänst, då kundtjänst innefattar en form av lättare 
rådgivning och steget blir då naturligt att senare utvecklas till att arbeta 
som privatrådgivare. En viktig del i processen är att genomgå en 
licensieringsutbildning och klara ett licensieringsprov. Alla privatrådgivare 
måste nämligen ha en licensiering för att få arbeta med privatrådgivning, 
något som kommer att diskuteras mer ingående i nästa avsnitt (4.1.3). 
Licensieringen innefattar undervisning men består framförallt av 
självstudier och avslutas med ett test.  
 
Slutligen har båda de organisationer som studien har undersökt en 
utbildningsplan, internt inom organisationen, för att bli privatrådgivare. 
Utbildningsplanen innefattar ett helt spektra med kurser såsom juridik, 
placeringar, finansiering, försäljning och försäkringar, och 
utbildningspaketet är ett krav från företagens sida för att få arbeta som 
privatrådgivare. De interna kurserna kan innebära ett förkunskapstest men 
avslutas alltid med någon form av tentamen. Tiden till att bli 
privatrådgivare är mycket individuell och beror på individens 
sysselsättningsgrad samt mån av tid.   
 

4.1.3 Licensiering 
År 1999 beslutade Svenska Fondhandlarföreningen att införa en 
licensiering för privatrådgivare, för att öka kundernas förtroende och 
trygghet. Detta för att även ge en kvalitets- och kompetenshöjning inom 
branschen. Licensieringen utförs genom Svenska Fondhandlareföreningens 
dotterbolag SwedSec AB. (SwedSecs hemsida, 2004-03-24) 
 
Svenska Fondhandlareföreningens licenseringsprogram som finns idag 
började tillämpas år 2001. Övergångsreglerna som då var gällande innebar 
att de rådgivare som hade huvuduppgiften att till mer än 50 % bistå med 
finansiella råd vid kundkontakter och hade anställning från 1992 eller 
senare skulle genomgå ett kunskapstest för att bevisa att de har kunskapen 
samt är lämpliga att arbeta med denna typ av verksamhet. Dock behövde 
inte anställda som skött sina arbetsuppgifter utan klander och som varit 
verksamma i mer än fem år innan 1992 genomgå provet. De kunde erhålla 
licensen tack vare dessa meriter. (Svenska Fondhandlareföreningen, 2002)   
 
Licensieringstestet består av 125 uppgifter som är indelade i fem 
delområden; 
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1. Finansiella instrument och handel med finansiella instrument 
2. Administration av finansiella instrument 
3. Finansiell ekonomi 
4. Etik och gott omdöme 
5. Regelverk och tillsyn 
 
För att få godkänt på testet krävs att personen har minst 70 % rätt totalt och 
minst 50 % rätt inom varje delområde. Genom godkänt licensieringstest har 
personen dokumenterad kunskap om finansiella instrument samt om dess 
viktigaste egenskaper, kännetecken och risker. Den som har erhållit en 
licens är även behörig att arbeta inom värdepappersmarknaden. En individ 
med licens är även skyldig att följa de regler som är knutna till systemet 
och kan vid överträdelser få licensen återkallad. (SwedSecs hemsida, 2004-
03-24) 
 
 

4.2 Intervju med Therese 
 
Therese har arbetat som privatrådgivare i ett par år. Hon började arbeta 
inom kundservice för att sedan mer och mer arbeta med uppgifter som är 
relaterade till privatrådgivning. Kundservice tycker hon är en bra ingång i 
företaget för att på så sätt lära sig grunderna inom banken samt lära känna 
företaget.  
 

4.2.1 Arbetsuppgifter 
Som privatrådgivare arbetar Therese med allt från traditionella 
bankärenden till placeringar och försäkringar. Therese beskriver en vanlig 
dag på jobbet.  
 

”Jag brukar börja med att gå igenom Dagens Industri för att se 
om det är nåt som har hänt som man kanske har missat, sen 
stämmer jag av med kollegorna att allt är bra, det är viktigt! Sen 
har jag ganska mycket kundbokningar, 2-3 per dag”.  

 
Förutom detta berättar Therese att dagen består av förberedelse inför 
kundbesök, administrativa uppgifter etc. Roligast med sitt arbete tycker 
Therese är att träffa människor och särskilt mångfalden av människor. 
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”Allt ifrån företagsledaren till bonden.”  
 
Therese tycker att hennes arbete kan vara mindre roligt när det dyker upp 
exempelvis svåra krediter, där kunderna missköter sig, samt 
utredningsarbeten. Dessa ärenden finner hon tidskrävande men påpekar att 
de kan vara lärorika. Eftersom Therese är relativt ny i sin yrkesroll är 
hennes målsättning att lära sig mer om sitt arbete och komma ytterligare in 
i yrkesrollen. Idag tycker Therese att hon inte gör särskilt mycket arbete på 
rutin vilket hon tror kommer att öka desto säkrare hon blir i sin yrkesroll. 
Det som motiverar henne i sitt arbete är att hon ser sig själv som nyfiken 
och ständigt vill lära sig mer och hon säger att det än så länge finns mycket 
att lära sig.  
 

4.2.2 Licensiering 
Det första steget mot att arbeta som privatrådgivare var för Therese att ta 
licensieringen. Hon upplever licensieringen som väldigt bra och givande 
för arbetet. Hon är även förvånad över att det inte har funnits något sådant 
krav tidigare. Vidare uppfattar hon licensieringen som väldigt 
grundläggande för många. Eventuellt tycker Therese att licensieringen kan 
delas upp och anpassas efter den anställdes arbetsuppgifter. Hon säger: 
 

”Licensieringen är väldigt, väldigt bred, så vissa delar är ju 
väldigt komplicerade eller ganska avancerad matte och sånt som 
kanske vi som privatrådgivare inte jobbar med.”  

 
Inom den organisation som Therese arbetar i finns det möjlighet att gå en 
förebyggande kurs inför licensieringen, som består av föreläsningar och 
vissa övningsuppgifter. Therese klarade licensieringen på första försöket 
och säger att alla på kontoret gjorde det. Vidare tror hon att de 
förebyggande kurserna underlättar studierna inför licensieringen vilket kan 
vara en bidragande faktor till att det kontor som hon arbetar på har en 
väldigt hög procent som klarar licensieringsprovet första gången.  
 

4.2.3 Kurser och utbildningar 
Therese har gått flera interna kurser och tycker att alla har varit bra och 
givande, men skulle gärna vilja se att de innehöll lite mer praktisk 
tillämpning. Om kurserna tycker hon att det dels är viktigt att få en 
grundläggande bankkunskap och dels att få möjlighet att träffa andra 
personer från andra kontor och menar att det är lätt att bli hemmablind. 
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Therese påpekar att en nackdel med de interna kurserna är att de endast går 
ett fåtal gånger per år. Hon säger: 
 

”När jag är i den utvecklingsfasen att jag behöver den här 
kursen, så kan jag inte gå den, utan den kanske ges en gång per 
år.”  

 
Som ett exempel nämner Therese att hon hade arbetat mycket med krediter 
innan hon gick kreditkursen vilket gjorde att hon känner att det var på 
kontoret och via kollegor som hon fick sin kunskap om krediter. Detta 
bidrog till att kursen fungerade mer som en bekräftelse samt att fylla vissa 
hål och brister. Hon säger: 
 

”Kurserna säger, så här ska du verkligen göra, för det är ju 
ändå en viss skillnad hur du praktiskt hanterar saker och ting ute 
på kontoret mot vad lagar, regler och policies säger.”  

 

4.2.4 Mentorskap 
Therese har ingen uttalad mentor men tycker att hennes närmaste kollega 
har fungerat som en slags mentor i hög grad och berättar: 
 

 ”Kollegan har fått stå ut med väldigt mycket bombardemang i 
form av frågor och funderingar.”  

 
Hon tycker att det generellt bland privatrådgivarna är många som är 
hjälpsamma och svarar på frågor. Vidare påpekar hon vikten av att dela 
med sig av sina kunskaper: 
 

”Man ska inte vara egoist, man har själv fått sin kunskap av 
någon annan till viss del, och viss del har man fått läsa sig till, 
men det mesta får man genom andra och då måste man vara 
generös och föra det vidare.”  

 
Therese berättar att hon försöker dela med sig av sina kunskaper genom att 
bland annat hålla föredrag för andra kollegor, exempelvis för kundtjänst. 
 

4.2.5 Möten och samarbeten 
Therese berättar att det på kontoret förekommer både avdelnings- och 
kontorsmöten varje vecka. Avdelningsmötena har ändrat karaktär jämfört 
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med tidigare för att nu arbeta mer över olika avdelningsgränser. Förut hade 
privatrådgivarna möte själva men nu varvar de med att träffa kundtjänst 
och kapitalförvaltning. Therese tycker inte att det finns några gränser 
mellan de olika avdelningarna, men har förstått på andra att det inte alltid 
varit så, utan att det till och med varit vattentäta skott. Hon upplever det 
istället som att alla hjälper varandra och att det förkommer samarbete i hög 
grad. Therese upplever således inte att det existerar någon konkurrens 
mellan privatrådgivarna på kontoret utan hon gläds åt andras framgång 
 
Kontorsmötena har också fått ett något annorlunda upplägg den senaste 
tiden. Från att förut ha inneburit i huvudsak information från de olika 
cheferna är syftet med mötena idag att få medarbetarna mer engagerade. 
Detta genom att låta de olika avdelningarna kontinuerligt vara ansvariga för 
kontorsmötet. Therese tycker att förändringen är bra och uttrycker: 
 

”Det är bra att man är flera som blir engagerade, ett flertal, kan 
jag tänka mig, kommer till ett möte och så får man sitta av sin tid 
och lyssna på chefen som drar sina siffror. Det blev lite stelt att 
det var samma mönster varje vecka.” 

 
Dessutom tycker hon att det är engagerande eftersom medarbetarna måste 
förbereda sig och själva hålla i mötet. Det existerar samarbete med andra 
kontor men inte i särskild stor utsträckning.  
 

4.2.6 Struktur 
Therese sitter i ett kontorslandskap och tycker att det är bra därför att det är 
lätt att kommunicera med sina kollegor. Emellertid tycker hon att 
kontorslandskap kan vara negativt då hon lätt kan bli störd av kunder och 
kollegor samt att det kan vara svårt att ha kundmöten i en så öppen miljö, 
eftersom ett kundbesök ofta innebär diskussion av kundens personliga 
affärer.  
 

4.2.7 Ansvar och utvecklingsmöjligheter 
Therese tycker att möjligheterna till lärande inom organisationen är stor 
och säger: 
 

 ”Jag upplever inga hinder att vidareutveckla mig, om man vill 
gå utbildningar och så vidare.” 
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Hon uppfattar det som att företag generellt uppmanar att individen själv är 
aktiv och fortutbildar sig. Vidare anser Therese att det först och främst är 
individen själv som är ansvarig för lärandet men att även chefen bär ett 
visst ansvar.  
 

4.2.8 Syn på lärande 
Therese tycker att hon lär sig något varje dag och säger: 
 

”Det som är så speciellt med bankyrket, tror jag, är att det 
förändras hela, hela tiden! Med det informationssamhälle som vi 
har idag så hinner vi inte ta in all den informationen. Det 
kommer nyheter varje dag och systemen förändras.”  

 
Therese är imponerad av de lite äldre inom banken som orkar lära om och 
lära nytt. Hon tycker att det tar mycket energi att ständigt söka ny 
information och att alltid vara uppdaterad och uppmärksam för att kunna ge 
kunderna bra råd. Detta sökande efter information anser hon leder till ett 
ständigt lärande. Hon beskriver detta: 
 

 ”Varje gång du ställs inför ett problem så måste du lösa det för 
att komma vidare, det går inte att lämna ifrån sig det till någon 
annan.”  

 
Det bästa sättet att lära sig tycker Therese är att övning ger färdighet och 
när det inträffar fel. Om detta säger hon;  
 

”Man får sig en tankeställare. När allting fungerar bra 
reflekterar man inte så mycket över det.”  

 
Therese betonar att det även beror på vad som ska läras in. När det gäller 
att lära sig exempelvis datasystem tycker hon att hon lär sig bäst genom att 
testa sig fram och fråga om det är något som hon undrar över. Hon säger: 
 

”Det praktiska genomförandet måste man göra i datorn, det kan 
man inte läsa i boken, det är iallafall jobbigt att läsa i boken.”  

 
Om det istället handlar om att lära sig något av akademiskt karaktär tycker 
hon att det är bättre att plugga. Vidare tycker Therese att hon lär sig bäst 
genom att sätta ett problem/en situation i relation till något annat, det vill 
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säga att praktiskt utöva det. Dessutom tycker hon att hon lär sig genom att 
förklara något för någon annan samt diskutera i grupp. Om Therese ställs 
inför ett problem vänder hon sig till någon kollega för hjälp eller söker 
information via datorn. Hon uppfattar villigheten bland kollegor att hjälpa 
och stötta varandra som stor. Therese tycker även att intranätet är bra och 
att det känns komplett med väldigt mycket information. 
 
Begreppet lärande innebär för Therese att kunna utvecklas som person. 
Vidare tycker hon att lärande är en positiv förändring och hon har svårt att 
se att lärande skulle kunna vara negativt. Therese säger att hon under de 
kurser hon gått fått aha-upplevelser, som hon inte har tänkt på och som 
fyller vissa kunskapshål. Enligt Therese krävs en kombination av formellt 
och informellt lärande, det går varken att utesluta det ena eller det andra. 
Hon betonar dock att det informella lärandet förkommer mest på 
arbetsplatsen på grund av alla de omvärldsförändringar som ständigt sker 
och påverkar bankerna men att det formella lärandet måste finnas som en 
bas. Hon menar att:  
 

”Det informella lärandet är otroligt viktigt men det krävs att den 
som du lär av faktiskt också har lärt sig rätt, men det tror jag går 
att säkerhetsställa genom teoretiskt lärande.”   

 
 

4.3 Intervju med Gunnar 
 
Gunnar har arbetat inom banken i cirka 35 år och har hunnit med att 
arbeta på många olika avdelningar, såsom kassa, utlandsavdelning och 
kreditavdelning. Gunnar är i grunden utbildad gymnasieekonom men har 
byggt på med universitetsstudier samtidigt som han arbetade inom banken. 
Vidare har han gått interna kurser inom områden såsom krediter, 
försäkringar och placeringar.  
 

4.3.1 Arbetsuppgifter 
Gunnar arbetar med allt från placeringar och krediter till bolån och har 
cirka 1000 kunder, vilka han framförallt har kontakt med via telefon och 
mail. Gunnar har cirka två till tre planerade kundbesök samt ett antal 
spontana kundbesök per dag. Han berättar att förr i tiden slussades 
kunderna runt mellan olika avdelningar och experter medan utvecklingen 
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har gått mot att i dagsläget behöver kunden endast ha kontakt med ett fåtal 
personer inom banken. Om detta säger Gunnar:  
 

”Nu samlar man kompetensen på en hand, vilket gör att man måste 
öka kunskapen hos den som har hand om det här – denne måste 
kunna alltihop. Det kräver då utbildning, men sen gäller det att 
hålla den vid liv, för det är en föränderlig värld vi lever i och 
allting förändras ju.”  

 
Gunnar tror att en föränderlig omvärld är något som särskilt karaktäriserar 
bankväsendet. Utöver kunskap om alla produkter innefattar Gunnars jobb 
även att hålla kontakt med kunder, ge dem information samt kunna 
genomföra kundanalyser. Arbetet innebär ett samspel mellan nyttan för 
kunden och nyttan för företaget. På frågan om vad som är roligast med sitt 
arbete svarar Gunnar:  
 

”Allt, jag gillar konceptet. Det är spännande att jobba med, 
aldrig enformigt och hela tiden nya saker. Det ena ärendet är 
inte det andra likt, det är olika problemställningar, olika frågor 
och olika lösningar.” 
 

Det han ser som mindre roligt är då han måste bemöta kunder med tråkiga 
besked, exempelvis avslag på en kredit. Han tycker även att det kan vara 
jobbigt när det blir för mycket att göra och han känner sig anfallen från alla 
håll. Tunga administrativa rutiner tillhör heller inte Gunnars favoritsyssla. 
Vidare tycker Gunnar att det är roligt att det kommer in unga duktiga 
människor i banken men han ser det som ett problem att det finns en 
generationsklyfta inom banken då det kommer att försvinna mycket 
erfarenhet och kontaktnät. Dock säger han: 
 

”Vi (bankmän som har arbetat länge inom banken) tycker själva 
att vi kan allting och ska ge oss på allting, vi har lite svårare att 
delegera.” 
 

4.3.2 Licensiering 
Gunnar har även gjort licensieringen och uppfattar den som bra, dels för 
egen skull och dels för kunden. Med anledning av sin långa anställningstid 
som privatrådgivare kunde Gunnar ha erhållit licensen tack vare erfarenhet 
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inom yrket, men valde ändå att genomföra licensieringsprovet. Om detta 
säger han:  
 

”Licensen är ett kvitto på att man har den kompetens som 
krävs.”  

 
Vidare tycker Gunnar att licensieringen är rätt så komplicerad och att den 
är för omfattande. Med detta menar han att den är för bred då den täcker 
alla områden inom finansiell rådgivning och är därmed för detaljerad. Om 
detta säger han:  
 

”Den menar säkert väl men träffar lite fel.”  
 
Däremot tycker Gunnar att det är bra att kravet på licens har kommit, för att 
höja kvaliteten inom yrkeskåren och menar att inom detta yrke kan 
konsekvenserna bli allvarliga om något går fel. Han anser att det har 
förekommit skrämmande exempel på oseriösa rådgivare som enbart sysslat 
med ”råförsäljning”.  
 

4.3.3 Kurser och utbildningar 
De interna kurserna uppfattar Gunnar som bra: 
 

”De tar upp det väsentliga, det man behöver kunna.”  
 
Kurserna omfattar inledningsvis självstudier, sedan vanligtvis tre dagar 
med lärare och kursdeltagare för att avslutas med självstudier och någon 
slags tentamen. Gunnar uppfattar kursupplägget givande då han kan 
kombinera kursmaterialet med att praktiskt arbeta med det. Hans personliga 
syfte med att gå en kurs är att få aha-upplevelser, det vill säga att lära sig 
hur han kan göra arbetet på ett enklare och bättre sätt. Dessutom tycker 
Gunnar att han genom nya kurser även får möjlighet att träffa kollegor från 
andra kontor och höra deras resonemang. Vidare tycker han att det är bra 
att kurserna ger möjlighet att fråga och diskutera med en lärare, eftersom 
han tycker att det ofta dyker upp frågor vid självstudier som är svåra att 
finna svar på i en bok. Gunnar tycker att de flesta kurserna har varit 
givande tack vare att han läst kurserna vid rätt tillfälle i sin 
utbildning/under sitt yrkesliv. Gunnar upplever att det har skett en 
förändring inom organisationen gällande kursernas utformning. Förr i tiden 
var det mer lärarledda undervisningar (pekpinne) medan det i dag är 
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yrkespraktikanter, det vill säga medarbetare inom organisationen, som har 
hand om de olika kurserna.  
 

4.3.4 Mentorskap 
Att arbeta med mentorskap är något som finns på kontoret och de har ett 
system som består av en så kallad team-etta och team-tvåa. Team-ettan är 
en erfaren privatrådgivare och team-tvåan är en person som inte har så stor 
erfarenhet. Gunnar talar om att han aldrig har haft någon mentor men att 
han däremot har fungerat som mentor till flera olika personer och anser att 
de har utnyttjat varandra. Med detta menar han att han hjälper den andre 
med svårare ärenden samtidigt som team-tvåan kan hjälpa honom med 
vissa ärenden, såsom avlastning. Om detta säger han:  
 

”På så sätt är det ett givande och tagande, och det är väl då det 
kanske håller mer långsiktigt, än bara en som utnyttjar den 
andre.”  

 
Gunnar tycker att systemet med mentorskap fungerar bra på så sätt att det 
ger trygghet, dels för att den oerfarne vet att han/han får fråga om hjälp och 
dels för att mentorn själv får hjälp med avlastning, men betonar:   
 

”Ett problem kan vara att när alla har mycket att göra kanske 
det inte fungerar fullt ut, men det finns ändå några osynliga 
linjer mellan några personer.”  

 

4.3.5 Informationssökning och problemlösning 
I det dagliga arbetet krävs det ständigt informationssökande för att hålla sig 
uppdaterad inför kunderna. Han säger att på webben finns allting och att 
det dessutom via intranätet går att komma i kontakt med bankens olika 
experter. Om Gunnar stöter på ett problem försöker han först att klara ut 
det med kunden, men om det inte går vänder han sig till någon av sina 
kollegor eller tar hjälp av någon av specialisterna inom organisationen. 
Dock använder sig Gunnar sällan av bankens instruktionsböcker då han 
tycker att det tar för lång tid och frågar då istället hellre en kollega. Han 
menar att det är ett sätt att överleva när det ska gå fort. Gunnar funderar 
även kring tidigare erfarenheter:  
 

”Har jag råkat ut för det här problemet tidigare – hur gjorde jag 
förra gången? Sedan får man knepa och knåpa och fundera lite.”  
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4.3.6 Möten och samarbeten 
Privatrådgivarna på kontoret har möte en gång i veckan. Syftet är att 
förmedla viktig information och ta upp olika personalfrågor, såsom 
semester och dylikt. Mötena är ungefär en timme långa. Gunnar ser möten 
som en viss form av lärande, en sorts förkovran. Även hela kontoret 
sammanstrålar en gång i veckan där det framförallt är 
envägskommunikation, vilket Gunnar uttrycker som ”mässande från 
bankdirektören” och inte så mycket diskussion. Gunnar uppfattar det som 
att de olika avdelningarna på kontoret inte har tillräcklig kontakt med 
varandra, något han önskar kunde förändras. Om detta säger han:  
 

”Nu är man ensamvargar och när man har mycket att göra 
springer man ut och köper en hamburgare eller matlåda och äter 
på en halvtimme.” 

 
De försöker emellertid öka gemenskapen på kontoret genom att göra saker 
tillsammans, exempelvis olika trivselaktiviteter.  
 
Gunnar berättar att privatrådgivarna ”springer” mycket hos varandra för att 
fråga saker vilket han tycker är bra. Han tycker att privatrådgivarna har en 
bra kontakt och menar att han och hans kollegor besitter olika kunskaper 
och kan därför hjälpa varandra. Han säger även att alla privatrådgivarna 
försöker att fika tillsammans men hinner inte alltid. Alla privatrådgivare i 
Östergötland träffas två till fyra gånger per år och under dessa möten 
försöker de att titta på något aktuellt ämne och bjuda in någon föreläsare. 
Vidare är syftet med dessa möten att träffa kollegor i samma roll och känna 
gemenskap. De har även vissa marknadsaktiviteter såsom kundträffar 
gemensamt.  
 

4.3.7 Struktur 
Gunnar ser det som ett slags lärande att alla privatrådgivarna sitter 
tillsammans, i ett slags kontorslandskap, vilket påverkar informationsflödet 
och möjliggör att de kan hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Gunnar 
uttrycker: 
 

”Sitter man i ett kontorslandskap kan man ta till sig 
informationen (snappa upp från varandra) men sitter du i ett rum 
får du hela tiden ta till dig informationen själv eller läsa på allt 
själv.”  
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Vidare säger Gunnar att han samarbetar mycket med sin närmaste kollega 
och att de ofta delar med sig av information och erfarenheter. Om detta 
samarbete menar han att det är ett sätt att hålla kunskapen vid liv. 
 

4.3.8 Ansvar och utvecklingsmöjligheter 
Att lära sig ser han som individens eget ansvar och tycker att det är bra att 
företag i dag utgår från individen vid lärande. Nu för tiden anser han att 
utbildning söker individen själv. Dock betonar han att företaget i grunden 
är ansvarig för att se till att den anställde har formell kompetens men sedan 
är det individen som ansvarar för sitt lärande och sin utbildning. 
Kunskapsutvecklingen inom organisationen ser Gunnar som bra och menar 
att kursutbudet är relativt brett. Gunnar säger vidare att han känner att han 
får gå hur mycket utbildningar som han vill inom banken. Här försöker han 
dock begränsa sig för han vill väldigt mycket men känner att allt inte är 
möjligt att genomföra och vara med på. Vidare menar Gunnar att kunskap 
inte är bestående utan att den avtar och säger: 
 

”Allting förändras och därför måste man få en viss 
vidareutbildning.”  

 

4.3.9 Syn på lärande 
På frågan, vad är lärande för dig? svarar Gunnar: 
 

”Lärande är att inhämta kunskaper, för att kunna gå vidare, vad 
man än sysslar med. Det är för att inte stagnera utan kunna gå 
framåt lite, eftersom det hela tiden sker en utveckling så måste 
jag kunna hänga med.” 

 
Gunnar tycker att han lär sig något varje dag i sitt arbete som 
privatrådgivare. Med detta menar han att han får mycket information och 
söker mycket information. Vidare anser Gunnar att det inte är möjligt att gå 
in på djupet på alla frågor. Han säger: 
 

”Det finns de som är mycket noggrannare än jag och som inte 
accepterar att bara gå vidare utan vill veta varje detalj, hur det 
fungerar, varför är det så här? Av tidsskäl måst man 
kompromissa, annars skulle man inte ta till sig någonting.” 
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Gunnar tycker att han lär sig på många olika sätt, bland annat genom att 
träffa människor och lära sig hur de fungerar samt att pröva sig fram. Den 
erfarenhet han får vid kundbesök tycker han hjälper honom i nya 
situationer. Gunnar tycker att han lär sig bäst när någonting är roligt. Han 
säger:  
 

”Tycker man inte det så går det inte in i skallen på nåt sätt, så är 
det inte roligt måste man göra det roligt.” 

 
Gunnar ser lärande som något positivt men tycker att lärande kan vara 
negativt om en individ tvingas på något, exempelvis licensieringen. Han ser 
även lärande som negativt om det sker då det inte finns behov av lärandet 
för stunden. Han uttrycker att lärande ska vara på så vis att en individ har 
nytta av det, antingen i sitt arbete eller i den situation individen verkar i. 
Angående formellt och informellt lärande tycker Gunnar att det är lättare 
att lära om en individ har erfarenhet. 
 

 ”Genom erfarenhet så har man lätt att lära sig vissa saker för 
det är vissa bitar som man kan och sen kommer den tredje 
pusselbiten, och då har man det lite lättare. Skulle jag däremot 
lära mig något helt nytt, som inte är inom mitt 
kompetensområde, så skulle det vara svårare. Man rider 
mycket på erfarenhet.” 

 
Gunnar uppfattar att det informella lärandet överväger jämfört med ett mer 
formellt lärande i det skede han befinner sig i nu. Han menar:  
 

”En period i livet var det kanske mer formellt lärande, för att 
kanske uppnå en viss (kunskaps-) nivå, för att kunna få ett visst 
jobb.”  
 
 

4.4 Intervju med Lotta 
 
Lotta har arbetet på bankkontor i cirka 15 år och började då i kundservice 
för att få lära sig banken från grunden. Hon har sedan arbetat sig vidare 
genom olika internutbildningar och har sedan fem år tillbaka arbetat som 
privatrådgivare. Utbildningen till att arbeta som privatrådgivare pågick 
samtidigt som Lotta arbetade heltid på kontoret.  
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4.4.1 Arbetsuppgifter 
Att arbeta som privatrådgivare innebär för Lotta att göra affärer och ta hand 
om kunden, vilket medför att Lotta som privatrådgivare ska kunna erbjuda 
allt från placeringar, bolån, pensionssparande till krediter. Vidare betonar 
Lotta att privatrådgivarna ska vara duktiga på mycket men inte behöver 
kunna allt, utan får ta reda på saker. Lotta har cirka 700 kunder och arbetar 
dels med att ta hand om de existerande kunderna men även att ta in nya 
kunder. Det som Lotta tycker är roligast med sitt arbete är variationen samt 
kundkontakten. Hon säger:  
 

”Den ena dagen är inte den andra lik i den bemärkelsen att 
man har med människor att göra.”  

 
Det hon finner mindre roligt är administrationen eftersom den tar för 
mycket tid. Lotta har som målsättning att göra det bästa hon kan och har 
inga tankar på att byta arbete eftersom hon trivs väldigt bra och känner att 
hon hamnat rätt.  
 

4.4.2 Licensiering 
Lotta har gjort licensieringen och uppfattar den som:  
 

”Fantastiskt bra och nyttig på alla sätt och vis, men rätt så 
ansträngande i och med att man förväntades att på tre månader 
lägga 60 till 70 timmar i egen privat tid.”  

 
Hon tycker att det är nödvändigt att den finns eftersom det finns många 
skräckexempel på oseriösa rådgivare. Däremot tyckte hon att det var 
ansträngande att hinna med licensieringen mellan arbete och privatliv. 
Vidare tycker hon att den kunde vara lite mer anpassad efter yrkesgrupp. 
Hon tycker att det känns lite konstigt att frågorna inte är anpassade efter det 
privatrådgivarna arbetar med. Även om Lotta tycker att licensieringen 
innehåller aningen för mycket detaljer så tycker hon samtidigt att den har 
inneburit trygghet i ryggmärgen. Inför licensieringen så fick hon en 
studieplan och fick genomgå vissa förberedande kurser, vilket gjorde att 
hon klarade den på första försöket. Emellertid innebar licensieringen även 
mycket självstudier.  
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4.4.3 Mentorskap 
Lotta har både haft en uttalad och en outtalad mentor. Hon tycker att det är 
bra att ha en mentor att bolla och att stämma av med. Lotta har även själv 
fungerat som mentor åt mer oerfarna privatrådgivare men är inte mentor för 
närvarande. Hon känner att det är kul att lära ut men har valt att inte vara 
mentor då hon är trött på att lära ut och inte har tiden som krävs. Däremot 
tror hon att det kan vara givande att arbeta som mentor då det kan ge en 
feedback på hur hon agerar i arbetet, vilket skulle kunna vara utvecklande 
för yrkesrollen. 
  

4.4.4 Möten och samarbeten 
På kontoret förekommer det både avdelnings- och kontorsmöten. Lotta 
säger att syftet med kontorsmöten är att följa upp mål samt kommunicera 
med varandra. Nu för tiden är mötena organiserade så att inte enbart 
cheferna talar, vilket hon tycker är bra. Lotta anser att samarbetat mellan 
privatrådgivarna är bra och att det alltid går bra att fråga någon kollega om 
hjälp. Om detta säger hon:  
 

”Jag har aldrig under mina år här varit med om någon som 
säger: läs instruktionerna! Det ordet finns inte mellan oss 
kollegor.”  

 
Vidare upplever Lotta att privatrådgivarna samarbetar i hög grad och att de 
berättar när de har gjort en affär och peppar varandra. Dessutom delger 
Lotta och hennes närmaste kollegor information de bland annat läst på 
intranätet. Inom kontoret förekommer det samarbete mellan avdelningar, 
men Lotta tar dock upp att detta samarbete kan bli bättre och att det är 
något som de arbetar med. Ett exempel är att alla försöker fika tillsammans.  
 

”Nu försöker vi knöla ner oss i soffan allihop, vilket kan kännas 
lite besvärande i början, man är inte van att umgås på 
kafferasterna och det är en viss jargong i olika grupper.”  
 

Hon tycker att samarbetet har blivit bättre senaste tiden och menar att en 
personlig relation med kollegor möjliggör att det är lättare att fråga 
varandra om hjälp.  
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4.4.5 Struktur 
Lotta har ett eget kontor och tycker att det är ett måste ur kundperspektiv 
men en nackdel eftersom hon inte träffar sina kollegor så mycket som hon 
skulle vilja.  
 

”Nackdelen är väl att man sitter i varsin bur.”  
 
Dock försöker hon att fika tillsammans med sina kollegor, för att på så sätt 
utbyta erfarenheter. Hon tror att kontorslandskap skulle kunna vara positivt 
ur lärandesynpunkt men att det finns en risk att en individ förlitar sig för 
mycket på sina kollegor. Hon uttrycker:  
 

”Det är lite lathetssyndrom och faktiskt tror jag att man blir 
duktigare om man anstränger sig och lär sig saker själv, men 
det är klart att man måste hjälpa varandra.” 

 

4.4.6 Datasystem 
Lotta tycker att datorn är ett bra hjälpmedel men tycker inte riktigt att hon 
har tid att lära sig alla nya system. Det finns även en kundprofil i datorn där 
privatrådgivarna kan lägga in information om kunden som de andra 
privatrådgivarna kan ta del av. Lotta har varit med om att ta över en 
kundstock från en kollega som slutade på banken och upplevde det svårt att 
föra över all information om de olika kunderna. Hon säger:  
 

”Hur ska man ta över information när personen inte finns kvar, 
det är helt ogörligt att kolla i akter där folk har krafsat, och 
mycket har man ju i sitt eget huvud om kunden.”  

 
Även om hon ser datorn som ett hjälpmedel så känner hon att hon inte har 
tid att lära sig av sina kollegor, vilket hon formulerar som:  
 

”Vi sitter i var sin liten kammare och har inte tid att bolla 
problem med varandra. Jag sitter kanske och gör helt fel och så 
har någon annan kommit på att om man trycker på den knappen 
så går det tio gånger fortare, men vi hinner inte prata om det.”  

 

4.4.7 Ansvar och utvecklingsmöjligheter 
Lotta tycker att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen 
men att det är individens eget ansvar att se till att lära sig nya saker. Lotta 
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tar upp att utbildning numera bygger mycket på självstudier eftersom 
många företag fokuserar på kostnadsreducering och effektivitet. Hon säger: 
 

”Det läggs över mycket på individen, att man ska läsa hemma 
och på sin egen fritid. Med det menar jag att det är 
arbetsgivarnas marknad och att medarbetarna inte har så mycket 
val, utan vill du vara med i matchen så är det bara att bita i det 
sura äpplet och ta tag i det.” 

 

4.4.8 Syn på lärande 
Lotta ser lärande som viktigt.  
 

”Lärande gör att man växer som människa, så det är oerhört 
viktigt.” 

 
Vidare ser hon bara fördelar med kunskap och menar att kunskap inte är 
tungt att bära. Lotta tycker att både formellt och informellt lärande är 
nödvändiga. Det formella lärandet är viktigt på så sätt att det ger en ram för 
att klara av arbetet, men det informella lärandet är viktigt för att få tips och 
råd från kollegor. Hon säger:  
 

”Det är ett visst utbyte bara att åka på kurs och få träffa andra 
kollegor. Det blir ett slags informellt lärande också i kurserna, så 
det ena förtar inte det andra.” 

 
Hon betonar dock att formellt lärande lägger en bra grund för att snabbare 
nå en viss kompetensnivå. Vidare tycker Lotta att hon lär sig såväl 
individuellt som kollektivt. Hon påstår:  
 

”Man kan läsa sig till mycket, men det blir ytterligare 
förstärkning när någon annan säger samma sak.”  

 
Med detta syftar hon på kombinationen av att gå på föreläsning och att 
studera på egen hand. Lärande tycker hon definitivt är positivt och menar 
att människan aldrig kan bli fullärd. Lotta tror att lärande kan vara negativt 
om all kunskap gör en konfys och menar att lärande ibland kan göra att 
individen krånglar till det för sig och för kunden. När Lotta stöter på ett 
problem frågar hon en kollega, tittar i olika instruktioner eller frågar chefen 
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hur hon ska gå tillväga. Hon påpekar även att hon har nytta av att hon 
arbetat inom banken länge och även har erfarenhet från kundtjänst. 
 
 

4.5 Intervju med Eva 
 
Eva har arbetet inom banken i cirka 15 år och har bland annat arbetat med 
kassa, inlåning och utländska ärenden. För cirka fem år sedan påbörjade 
Eva privatrådgivarutbildningen och blev klar för knappt ett år sedan. 
 

4.5.1 Arbetsuppgifter 
Eva berättar att hennes arbete som privatrådgivare innebär rådgivning 
gentemot kund och genomgång av kundens totala engagemang. Arbetet 
medför allt från bolån till ränteplaceringar och hon tycker att det är mycket 
varierande då det skiljer sig åt från kund till kund. Eva beskriver att det 
roligaste med sitt arbete framförallt är helheten samt de personliga mötena 
med kunderna och det hon anser är mindre roligt är dokumentation och 
arkivering. Det som motiverar henne i sitt arbete är att hon tycker att 
arbetet är roligt samt att hon trivs med gänget.   
 

4.5.2 Licensiering 
Eva har tagit licensieringen och anser att den var svår och till viss del för 
komplicerad. Många av de områden som licensieringen omfattar tycker hon 
inte att hon har nytta av i sitt arbete som privatrådgivare. Om licensieringen 
säger hon: 
 

”Jag läste till licensieringen, inte för att jag skulle ha nytta av 
det. Visst, vissa av bitarna har jag nytta av men till exempel de 
matematiska uträkningarna använder man ju aldrig här.”   

 
Inför licensieringen gick hon ett par kurser samt studerade på egen hand 
och hon klarade licensieringen på fjärde försöket. Hon tycker att provet ska 
vara mer anpassat till det arbete som en privatrådgivare arbetar med, men 
påpekar att hon tycker det är bra att licensieringen finns. 
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4.5.3 Kurser och utbildningar 
Utbildningstiden för att bli privatrådgivare tog flera år då hon under denna 
tid endast arbetade deltid. Hennes utbildning var således långsiktigt 
planerad och hon läste en till två kurser per termin. Eva upplevde det som 
att hon till en början fick tjata till sig att få börja sin utbildning och hon tror 
att det underlättade att de var flera stycken som samtidigt ville läsa 
utbildningen. Vidare tyckte hon att det var positivt att de var några personer 
som gick utbildningen tillsammans eftersom det gav möjlighet att hjälpa 
varandra och föra diskussioner kring de olika ämnena. Däremot tror hon att 
det i dag är mycket lättare att få börja en utbildning eller gå kurser än förr i 
tiden. Hon tycker att takten på utbildningen har varit mycket bra och 
anpassad efter hennes behov, det vill säga att arbeta deltid samt vara 
småbarnsförälder. Eva poängterar dock informationen kring 
rådgivarprogrammet har varit bristfällig samt att informationen har 
förändrats under utbildningens gång. Som exempel tar hon upp att när hon 
trodde att hon skulle vara klar med utbildningen hade ytterligare kurser 
tillkommit. Hon säger: 
 

”När man hade gjort sista kursen och trodde att vi var klara, så 
hade man lagt på ytterligare kurser.”  

 
Kursupplägget på de kurser Eva har gått har bestått av självstudier, några 
lärarledda dagar tillsammans med övriga kursdeltagare, praktisering 
hemma och grupparbeten samt avslutande tentamen. Eva har gått cirka tio 
till tolv kurser med varierande längd och djup. Hon uppfattade 
kursupplägget som bra och tycker att det är bra att först få läsa själv för att 
sedan vara med på lärarledda kurser. Om detta säger hon:  
 

”Oftast är det så att man tar till sig väldigt mycket information 
när man har läst böckerna innan. Sen så får man aha-
upplevelserna under kursen.”  

 

4.5.4 Mentorskap 
Eva har varken haft en mentor eller varit mentor åt någon annan. 
 

4.5.5 Möten och samarbeten 
Det förekommer kontorsmöte och avdelningsmöte en gång i veckan. 
Dessutom försöker avdelningen att hålla fem-minuters-möten varje morgon 
för att delge daglig information Syftet med dessa möten är även att skapa 
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gruppsammanhållning och det är framförallt cheferna som pratar. Det 
existerar samarbete med andra kontor men inte i särskild stor utsträckning. 
Privatrådgivarna på alla kontoren i Östergötland träffas några gånger per år 
och diskuterar aktuella ämnen, pratar om sina arbeten och byter 
erfarenheter. Hon tycker det är roligt att få träffa kollegor på andra kontor.  
 
Eva anser att det förekommer mycket samarbete mellan kollegorna på 
avdelningen och de frågar ofta varandra om hjälp. Vidare tycker hon att de 
lär sig mycket av varandra då de har olika intresse-/kompetensområden. 
Eva tycker att hon och hennes kollegor är duktiga på att informera 
varandra.  
 

”Om någon hittar någon ny information delar man med sig. 
Visste ni det här? Det här är nytt! Har ni hört det här?”  

 
Det finns samarbete mellan de olika avdelningarna inom kontoret och Eva 
upplever att det är en bra gemenskap på kontoret men tycker att det är 
negativt att kontoret är uppdelat på två plan. Hon uttrycker: 
 

”Man får ej det naturliga samarbetet. Det blir tyvärr lite vi-och-
dom.”  

 

4.5.6 Struktur 
Eva sitter i ett kontorslandskap och tycker att det är mycket bra och tror att 
de vinner på att sitta tillsammans. Med detta menar hon att strukturen 
medför en möjlighet att ”snappa upp” information från varandra. Eventuellt 
kan det ibland vara jobbigt att sitta så nära varandra då ingenting blir 
privat. Hon berättar att det på kontoret finns två stycken fikarum vilket hon 
tror kan medföra att alla på kontoret inte fikar tillsammans.  
 

4.5.7 Ansvar och utvecklingsmöjligheter 
Eva känner att det finns bra möjligheter inom banken för att gå kurser och 
hon tycker att hon kan styra sin tid. Vidare anser hon att det är hon själv 
som ansvarar för lärandet. Visst ansvar menar hon dock ligger hos chefen 
som bör kommunicera om vilka kurser den anställda bör gå.  
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4.5.8 Syn på lärande 
Begreppet lärande kan enligt Eva betyda:  
 

”Att vara med någon i ett kundbesök, titta och lära, att gå en 
kurs och att fråga varandra.” 

  
Eva tycker att hennes arbete innebär en ständig utveckling samt att arbetet 
är en utmaning.  Hon uttrycker: 
 

”Ingen dag är den andra lik. Träffar nya människor och man lär 
sig alltid något nytt varje dag. Det är så mycket olika områden 
och man kan inte vara uppdaterad på allting.”  

 
Eva tycker att hon lär sig bäst genom att skriva ner viktig information och 
läsa högt för sig själv. Vidare betonar hon dock att det är viktigt med en 
kombination av praktiskt och teoretiskt lärande. Det praktiska ger henne 
erfarenhet men hon betonar att det är viktigt med en grund att stå på, vilket 
hon kan få genom olika kurser. Hon framhåller dock att kunskap inte består 
om du inte får arbeta med det. Om detta säger hon:  
 

”Läser du franska och aldrig pratar det, kommer du inte ihåg det 
till slut.” 

 
Därför anser Eva att det praktiska är viktigt på så sätt att hon får 
användning av det hon lärt sig. Vidare menar Eva att endast praktiskt 
lärande kan leda till samma kunskapsnivå som teoretiskt lärande, men att 
det tar längre tid. Eva ser lärande som något positivt men säger att det kan 
vara negativt om det blir för mycket och inte går att ta till sig. Om Eva 
ställs inför ett nytt problem pratar hon först och främst med sina kollegor, 
antingen på kontoret eller på någon annan avdelning inom banken. Hon 
betonar att företaget besitter många olika experter som hon kan rådfråga. 
Hon använder sig även av att söka information via intranätet.  
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4.6 Sammanfattning av intervjuerna med 
privatrådgivarna 

 
För att tydliggöra de mönster som går att urskilja ur det empiriska 
materialet sammanställs i detta avsnitt de teman som vi tror kan vara 
viktiga att beakta inför analysen. 
 
Vi sammanställde som sagt våra intervjuer med privatrådgivarna i form av 
fyra ”nya” individer. Detta för att säkerställa anonymiteten men samtidigt 
kunna framställa intervjuerna på ett personligt sätt. Vidare tycker vi att 
upplägget bidrar till en trevligare läsning samt ger läsaren möjlighet att 
själv kunna urskilja eventuella mönster i studien. I bilaga 3 har vi 
sammanställt en översikt över de svar som erhållits i alla åtta intervjuerna 
med privatrådgivarna för att ytterligare ge läsaren möjlighet att kunna göra 
egna tolkningar. Vi tror även att detta kan bidra till en ökad trovärdighet för 
studien och dess resultat. Nedan följer en kort sammanfattning av de åtta 
respondenternas svar kring de teman som kunde urskiljas utifrån det 
insamlade materialet.  
 
I studien kan vi se att alla respondenterna har en licens och att alla utom en 
har erhållit den genom att göra licensieringsprovet. Den privatrådgivare 
som inte gjort provet har fått licensen tack vare erfarenhet inom yrket. Alla 
respondenterna uppfattar att det är bra att licensen finns men samtliga 
tycker att licensieringsprovet är antingen för detaljerat eller att provet inte 
är anpassat efter privatrådgivaryrket. De interna kurser och utbildningar 
som finns inom organisationerna upplever flertalet av respondenterna som 
bra eftersom de är anpassade till deras arbete. Vissa poängterar dock att de 
saknar praktisk tillämpning i samband med kursen.   
 
På frågan om mentorskap existerar så skiljer sig svaren åt då hälften av 
privatrådgivarna har erfarenhet av formellt mentorskap, två av informellt 
mentorskap och två av respondenterna inte har någon erfarenhet alls av 
mentorskap. När privatrådgivarna söker efter information eller ställs inför 
ett problem så använder sig alla respondenterna av intranät eller frågar sina 
kollegor. På alla kontoren vi besökte existerar det olika former av möten. 
Sex av privatrådgivarna framställer mötena som en envägskommunikation 
som mest består av information från cheferna medan de andra två 
privatrådgivarna tycker att mötena består av diskussioner mellan chefer och 
medarbetare, det vill säga tvåvägsinformation. Samtliga av respondenterna 
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menar att samarbetet mellan privatrådgivarna på kontoret är bra men några 
av informanterna upplever att det finns vissa gränser mellan olika 
avdelningar på kontoren. 
 
Sex stycken av privatrådgivarna arbetar i ett kontorslandskap medan två 
stycken har ett eget kontor. Alla informanter tycker att det är individen som 
är ansvarig för sitt eget lärande, men hälften av respondenterna säger att 
även chefen har ett visst ansvar. Alla privatrådgivarna upplever att det finns 
goda utvecklingsmöjligheter inom organisationerna. Det informanterna 
framhåller som roligast med sitt arbete är att möta kunder, variationen samt 
helheten. Det de flesta finner som mindre roligt med arbetet är 
administrationen. På frågan om hur privatrådgivarna lär sig bäst skiljer sig 
svaren åt. Några lär sig bäst genom att testa sig fram, någon annan genom 
problemlösning och några genom en kombination av teoretiskt och 
praktiskt lärande. Flertalet av respondenterna tycker att lärande innebär att 
utvecklas som individ.  
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5. Analys 
____________________________________________________________ 
 
Detta kapitel går ut på att redogöra för de tolkningar och analyser som vi 
kommit fram till genom att sammankoppla det empiriska materialet med 
teorierna i referensramen. Först förs en inledande diskussion för att sedan 
diskutera formellt och informellt lärande. Slutligen resoneras kring hur 
formellt och informellt lärande samverkar. 
____________________________________________________________ 
 

5.1 Inledande diskussion 
 
I detta avsnitt förs inledningsvis en diskussion kring vad begreppen 
formellt, informellt, teoretiskt och erfarenhetsbaserat lärande innebär och 
vad vi har för syn på dessa. Efter detta diskuteras perspektiv på lärande 
samt resonemang förs kring lärandenivåer, inlärningsstilar och 
lärandecykler. 
 

5.1.1 Diskussion kring begrepp 
Under uppbyggnad och bearbetning av den teoretiska referensramen 
figurerade begreppen formellt/informellt och teoretiskt/erfarenhetsbaserat 
lärande. Vi uppfattade det som att litteraturen sätter ett likhetstecken mellan 
formellt och teoretiskt respektive informellt och erfarenhetsbaserat lärande. 
Emellertid har vi fått en annan uppfattning under forskningsprocessens 
gång då vi under den empiriska undersökningen har kommit till insikt att 
verkligheten är mer mångfasetterad än vad litteraturen skildrar. Vi är dock 
medvetna om att teorier oftast är kraftigt förenklade för att kunna framställa 
ett problem och möjliggöra eventuella generaliseringar. Emellertid menar 
vi att de teorier som vi har tagit del av är viktiga för att skapa en förståelse 
för fenomenet lärande och få en ökad medvetenhet om de olika sätt lärande 
kan ske på. Emellertid anser vi att det i studien inte går att sätta ett så 
tydligt likhetstecken mellan de olika begreppen och att flera av de faktorer 
som litteraturen har tagit upp som karaktäriserande för exempelvis formellt 
lärande kanske även kan vara karaktäriserade för ett informellt lärande och 
vise versa.  
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Vi väljer att i det fortsatta arbetet att särskilja formellt och informellt 
lärande som både teoretisk och erfarenhetsbaserat. Formellt lärande ser vi 
på samma sätt som Ellström (1996) definierar, nämligen; ”planerat, 
målinriktat lärande som sker inom ramen för särskilda 
utbildningsinstitutioner (skola, folkbildning, universitet och liknande)”. 
Vidare anser vi således att det formella lärandet kan vara teoretiskt 
eftersom det framförallt bygger på existerande fakta och att kunskap 
förmedlas i ord. Vi tycker även att det kan vara erfarenhetsbaserat då det 
är planerat och målstyrt men sker på arbetsplatsen och bygger på praktisk 
erfarenhet.  
 
Informellt lärande ser vi som ett lärande som inträffar i vardagen och på 
arbetsplatsen och som inte sker inom ramen för särskilda 
utbildningsinstitutioner. Även detta lärande tycker vi kan vara såväl 
teoretiskt som erfarenhetsbaserat. Detta då det dels kan ske i vardagen men 
ändå bygger på existerande fakta och förmedlas i ord (teoretiskt) samt dels 
kan bygga på tyst kunskap och ske mer spontant och i unika situationer 
(erfarenhetsbaserat). Nedan vill vi illustrera de samband vi ser mellan de 
olika begreppen genom att använda oss av konkreta exempel som vi har 
funnit i studien.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, Samband mellan formellt/informellt och teoretiskt/erfarenhetsbaserat 
lärande. (egen bild) 
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I ruta ett ges exempel på lärandesituationer som vi anser är såväl formella 
som teoretiska. Kurser, utbildningar och licensiering innebär, som teorin 
säger, ”planerat, målinriktat lärande som sker inom ramen för särskilda 
utbildningsinstitutioner”. Det formella/teoretiska lärandet karaktäriseras 
enligt teorierna bland annat av existerande fakta, att tillämpning ses som ett 
separat moment samt att läraren sätter kunskapsmålen. I det empiriska 
materialet framkommer det att interna kurser och utbildningar oftast bygger 
på självstudier, lärarledda kurser samt avslutande tentamen. Detta tycker vi 
stödjer de faktorer som teorin lyft fram då de visar på uppsatta mål 
eftersom det är en avslutande tentamen samt att kurserna är lärarledda. 
Dessutom bekräftar empirin att tillämpning sker som ett separat moment 
eftersom flera av privatrådgivarna menar att tillämpningen av det de har 
lärt sig på kurserna sker senare i det dagliga arbetet.  
 
I ruta två vill vi visa på att teoretiskt lärande även kan vara informellt. Vi 
tycker att lärandesituationer såsom att läsa instruktioner eller att leta efter 
information på intranät kan ses som ett teoretiskt och informellt lärande. 
Detta eftersom instruktioner av detta slag ofta förmedlas i ord och bygger 
på existerande fakta likt ett teoretiskt lärande, men sker i vardagen på 
arbetsplatsen (informellt). Då privatrådgivarrollen innebär ett brett 
kompetensområde är det omöjligt att kunna alla fakta och detaljer i huvudet 
och därmed blir Internet och intranät viktiga verktyg för att klara det 
dagliga arbetet. Samtliga av privatrådgivarna säger att de ofta använder sig 
av intranät när de stöter på problem eller nya situationer i sitt arbete. Vi 
menar således att dessa lärandesituationer är informella på det vis att de 
används spontant i det dagliga arbetet men samtidigt teoretiska då de 
förmedlas i ord.   
 
Formellt mentorskap och organiserade möten anser vi är exempel på 
lärandesituationer som kan vara både formella och erfarenhetsbaserade 
(ruta tre). Vi menar att ett formellt (uttalat) mentorskap är planerat och kan 
ha utsatta mål liksom ett formellt lärande men att det inte äger rum i en 
särskild utbildningsinstitution utan inträffar på arbetsplatsen. Vidare tycker 
vi att det även är en form av erfarenhetsbaserat lärande eftersom kunskapen 
kan förmedlas implicit, det vill säga att en individ lär sig genom att studera 
en annan individ. Ett exempel är det mentorskap som Gunnar berättar om, 
med en så kallad team-etta och en team-tvåa. Målet med mentorskapet är 
att parterna utnyttjar varandra på så sätt att den oerfarne får hjälp med 
komplicerade ärenden och den erfarne får hjälp med avlastning. Detta anser 
vi är ett planerat och målinriktat lärande. Ett annat exempel är de möten 
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som finns på de olika kontoren. Vi tycker att dessa kan vara en form av 
formellt lärande då de är planerade och ibland har ett kunskapsmässigt 
syfte. Studien visar på att särskilt de möten som bygger på 
tvåvägskommunikation går ut på att dela med sig av kunskaper och därmed 
anser vi att lärandesituationen är erfarenhetsbaserad.  
 
I ruta fyra tas lärandesituationer upp som vi tycker är informella och 
erfarenhetsbaserade. Ett exempel på detta är informellt mentorskap som 
bygger på att en mer erfaren privatrådgivare frivilligt delar med sig av sina 
erfarenheter samt att det kan bygga på tyst kunskap och att 
kunskapsinhämtning och tillämpning sker samtidigt. Även det spontana 
samarbete som finns mellan medarbetarna tycker vi illustrerar informellt 
och erfarenhetsbaserat lärande då det sker i vardagen och bygger på 
praktisk erfarenhet.  
 

5.1.2 Diskussion kring perspektiv 
I början av forskningsprocessen tog vi ställning till vilken syn på lärande vi 
som forskare intar och kom fram till att vi intar såväl ett kognitivt som ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Som nämndes i referensramen anser 
vi att dessa perspektiv kompletterar varandra på ett bra sätt och vi tror att 
dessa perspektiv således har varit en bra utgångspunkt inför den empiriska 
undersökningen. Ellström (1996) sammankopplar det kognitiva 
perspektivet med formellt lärande och det sociokulturella perspektivet med 
informellt lärande. Vi menar att den individuella lärandeprocessen som det 
kognitiva perspektivet betonar kan ske såväl formellt som informellt. Vi 
tycker exempelvis att när privatrådgivaren söker information via intranät så 
sker det individuellt men är en informell lärandesituation, vilket vi 
diskuterade ovan Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att lärande 
sker i ett socialt sammanhang och vi tycker även att denna typ av lärande 
kan ske i både formella och informella situationer. Ett exempel på detta är 
då Gunnar tycker att det är bra att gå på kurs då det ger möjlighet att fråga 
och diskutera med en lärare. Vi tycker att detta är en formell 
lärandesituation men att den sker i en social interaktion. Detta därför att 
lärandesituationen sker på en utbildningsinstitution men att diskussion 
mellan lärare och deltagare är en social interaktion.  
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5.1.3 Diskussion kring lärandenivåer, inlärningsstilar och 
lärandecykler 

Som vi diskuterade i referensramen kan lärande delas upp i olika nivåer; 
anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat. Vi anser att en privatrådgivares 
arbetsuppgifter innehåller både anpassnings- och utvecklingsinriktat 
lärande fast i olika utsträckning beroende på ett flertal faktorer.  
 
En faktor som har framkommit under intervjuerna är att yrket som 
privatrådgivare är mycket varierande. Exempelvis säger flera av 
respondenterna att deras arbete innebär stor variation och att ingen dag är 
den andra lik. Vi tycker att detta tyder på att privatrådgivarrollen innefattar 
utvecklingsinriktat lärande i hög grad då deras arbetsuppgifter handlar om 
att ständigt träffa nya människor. Detta gör att privatrådgivarna bör kunna 
agera självständigt och utifrån varje unik situation och kunders enskilda 
behov utarbeta en lösning. 
 
Privatrådgivaren Therese är relativt nyanställd och säger att hon inte gör 
särskilt mycket arbete på rutin men att detta kommer att öka desto säkrare 
hon blir i sin yrkesroll. Hon säger även att det fortfarande finns mycket att 
lära. Detta skulle kunna tolkas som att en annan faktor är att ett 
utvecklingsinriktat lärande i detta yrke framförallt förekommer ur ett mer 
kortsiktigt perspektiv och anpassningsinriktat lärande tenderar att visa sig 
långsiktigt. Med detta menar vi att privatrådgivarna stöter på nya problem 
och situationer dagligen vilket innebär ett utvecklingsinriktat lärande 
medan vi tror att de flesta arbetsuppgifter till slut blir mer på rutin. Trots att 
varje situation är unik och att varje enskild kund är specifik så menar vi att 
det finns arbetsmoment som är återkommande. Exempelvis kan nämnas att 
olika kunders bolån ser olika ut men att regler och hanteringen av bolånet 
är de samma.  
 
Ytterligare en faktor gällande lärandenivåer är vikten av att hitta en balans 
mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. I intervjuerna 
framkom det att flera av respondenterna tycker att det administrativa 
arbetet och rutinjobb är mindre roligt och tar för mycket tid från andra 
roligare uppgifter såsom kundbesök. Vi ifrågasätter dock om 
privatrådgivarna skulle orka med att ha kundbesök hela tiden då det kräver 
mycket energi och engagemang. Vi undrar om en människa klarar av att 
alltid ha utvecklingsinriktat lärande? Har en individ kapacitet att 
tillgodogöra sig all ny kunskap? Detta resonemang finner stöd hos Ellström 
(2001) som skriver att det inom en organisation behövs både anpassnings- 
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och utvecklingsinriktat lärande eftersom det är viktigt med både reflektion 
och rutin. Gunnar, en av privatrådgivarna, anser att det av tidsskäl inte är 
möjligt att gå in på djupet på alla problem. Han menar att det finns kollegor 
som är mycket noggrannare än han och vill veta varje detalj medan Gunnar 
själv anser att han av tidsskäl måste kompromissa, annars skulle han inte ta 
till sig någonting. Detta tycker vi är ett exempel som visar på att en balans 
mellan de olika lärandenivåerna är viktig. Vi menar således att Gunnar av 
tidsskäl inte ständigt kan ha ett utvecklingsinriktat lärande. Dock ställer vi 
oss undrande till om det endast är tidsaspekten som sätter gränser för det 
utvecklingsinriktade lärandet. Vi anser att så inte är fallet, utan att individer 
måste få möjlighet att ibland reflektera för att kunna ta till sig nya 
kunskaper.  
 
I teorin diskuterade vi kort om det formella respektive informella lärandet 
kan kopplas till vilken lärandenivå som krävs vid olika arbetsuppgifter. 
Ellström (2001) menar att anpassningsinriktat liksom informellt lärande 
bygger på implicit kunskap medan ett utvecklingsinriktat lärande fordrar 
explicit kunskap. Kan det finnas ett samband som visar att ett 
utvecklingsinriktat lärande i större utsträckning kräver formellt lärande då 
det kräver explicit kunskap? Kan vi se samma samband gällande informellt 
lärande, tyst kunskap och ett anpassningsinriktat lärande? Studien visar inte 
att dessa samband existerar i alla situationer även om vi tror att det kan 
förekomma vissa samband mellan exempelvis formellt lärande, explicit 
kunskap och utvecklingsinriktat lärande. Dock kan vi även se att det finns 
situationer när informellt lärande är utvecklingsinriktat, exempelvis 
informellt mentorskap. Detta eftersom informellt mentorskap mycket väl 
kan innebära förmedling av ny och explicit kunskap.  
 
Vi tycker att det i studien finns exempel på lärandecyklar som bygger på 
både teori och erfarenhet. Evas beskrivning om hur hon lär sig bäst tycker 
vi även är ett beskrivande exempel när det gäller lärandecyklar. Vi menar 
att hennes agerande, nämligen att först inhämta kunskap och sedan 
praktiskt tillämpa kunskapen, är ett bra exempel på en teoretiskt grundad 
lärandecykel. Ett exempel på en lärandecykel som bygger på erfarenhet är 
då Gunnar anser att han löser problem och därmed lär sig nya saker genom 
att begrunda tidigare erfarenheter. Vi tror att det kan vara så att olika 
lärandecyklar passar olika individer men även olika situationer. Emellertid 
anser vi att denna studie inte ger tillräckligt med information för att vi ska 
kunna dra några slutsatser kring olika lärandecykler och konkreta 
situationer. Detta gäller även vilken eller vilka inlärningsstilar 
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respondenterna har. För att kunna uttala sig om vilken inlärningsstil en 
individ har krävs en grundlig undersökning kring detta, vilket vår studie 
inte innefattar. Dock tycker vi att det är intressant att ta upp att olika 
inlärningsstilar existerar och att detta skulle kunna påverka om individen 
först och främst lär sig formellt eller informellt. 
 
 

5.2 Det formella lärandet 
 
Nedan resonerar och analyserar vi kring aspekter där formellt lärande är 
av betydelse. Först tas kurser och utbildningar på arbetsplatsen upp och 
sedan diskuteras ansvaret för lärande samt möten. Därefter resonerar vi 
kring formellt lärande som en inträdesbiljett för att slutligen belysa ett 
abstrakt tänkande samt teknik och förändring. 
 

5.2.1 Kurser, utbildningar och licensiering 
Huruvida en individ tar till sig formell utbildning tror vi beror på när denne 
går en kurs. Med detta menar vi att det är viktigt att individen känner 
behovet av kursen för att kunna ta till sig informationen på ett fördelaktigt 
sätt. Ett exempel på detta är när Therese inte hade möjlighet att gå en 
specifik kurs vid vad hon ansåg rätt tillfälle. 
 

”När jag är i den utvecklingsfasen att jag behöver den här 
kursen, så kan jag inte gå den, utan den kanske ges en gång per 
år.” 

 
Gunnar däremot tycker att han bara har gått kurser som han behövt samt 
vad han anser vid rätt tillfälle i sitt yrkesliv. Vi tror det är av stor betydelse 
att en individ får gå kurser och utbildningar som matchar deras 
kunskapsbehov vid det konkreta tillfället. Som vi skrivit i teorin är avsikten 
med kurser och utbildningar att individen ska införskaffa sig en viss 
kompetens och lära sig något specifikt. Detta medför att kursdeltagarna 
förväntas ha en viss kunskapsnivå och vi menar att om en individ inte 
passar in så tillgodogör denne sig inte kursens innehåll på bästa sätt. Om 
kunskapsnivån är för låg för individen tror vi att individen har svårt för att 
sätta in det nya i ett större sammanhang och tillgodogöra sig informationen. 
Om en individ istället kan mer än vad kursen inledningsvis kräver tror vi att 
kursens syfte ändras, det vill säga att individen får mer likt en bekräftelse 
på vad denne kan, än lär sig något nytt. Vidare anser vi att det sistnämnda 



ANALYS 
______________________________________________________________________ 

 80

även kan medföra brist på motivation då individen känner att nivån kanske 
är för låg. Ovan diskussion går att koppla till diskussionen om 
inlärningsfrämjande och hämmande faktorer, där exempelvis Moxnes 
(1984) säger att lärande främjas om en individ lär sig något som upplevs 
som användbart och kan kopplas till tidigare erfarenheter.  
 
En annan aspekt gällande formella utbildningar är att innehållet är anpassat 
efter yrkesrollen. Exempelvis licensieringen har under intervjuerna fått 
kritik av så gått som alla privatrådgivare för att den inte är anpassad efter 
yrkesrollen. Vi tror att detta kan ha medfört en brist på motivation inför 
vissa av licensieringsprovets delar såsom de matematiska uträkningarna. 
Något som visar på att brist på motivation hämmar lärandet tycker vi är att 
flera av privatrådgivarna har varit tvungna att göra provet flera gånger 
innan de klarar det. Detta kan dels bero på att flera uppfattar provet som 
svårt och dels med anledning av att provet inte direkt kan kopplas till en 
privatrådgivares dagliga arbetsuppgifter. Vi menar att det därför kan vara 
svårt för privatrådgivarna att känna tillräcklig motivation inför 
licensieringsprovet. Ett exempel på att licensieringen inte är anpassad efter 
privatrådgivarrollen är då Eva uttrycker: 
 

”Jag läste till licensieringen, inte för att jag skulle ha nytta av 
det. Visst, vissa av bitarna har jag nytta av men till exempel de 
matematiska uträkningarna använder man ju aldrig här.”  

 
Vi tror dock att en lösning på detta problem skulle kunna vara förbättrade 
förberedelser inför licensieringsprovet. Detta eftersom studien har funnit att 
andelen privatrådgivare som klarar provet på första försöket skiljer sig åt 
mellan organisationerna. Den organisation som har mer formella 
förberedande kurser har fler privatrådgivare som klarar provet på första 
försöket. Vi frågar oss då om det är den formella kursens innehåll eller om 
det är att kursen skapar möjlighet till diskussion med andra individer som 
leder till ett förbättrat resultat och därmed främjar motivationen? Denna 
fråga har inget tydligt svar men vi tycker att det borde vara en kombination, 
dels för att kursen medför en förmedling av kunskap och dels för att 
diskussion med andra individer kan ge en ökad förståelse för 
kursinnehållet.  
 
Till skillnad från licensieringen är samtliga respondenter positiva till de 
interna kurser som förekommer inom organisationerna. Denna positiva 
inställning tror vi kan bero på att informanterna känner att kursernas 
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innehåll är tillämpbart i det dagliga arbetet. Vi menar att detta torde vara 
motivationshöjande eftersom individen kan sätta in det nya i ett 
sammanhang, vilket stöds av Moxnes (1984). Några av informanterna 
upplever att de under de interna kurserna har fått ”aha-upplevelser”, och vi 
tror att de med detta syftar på att de kan återkoppla kursinformationen till 
konkreta upplevelser på arbetsplatsen. 
 
Larsson (1996) skriver att individens intresse påverkar i vilken utsträckning 
en individ tar till sig ny kunskap och menar att om denne har ett genuint 
intresse att lära sig blir det lättare att lära in nytt. Samtliga respondenter såg 
lärande som något positivt och vi fick känslan av att de är intresserade av 
att lära sig nya saker. Vi tror likt Larsson att inställningen är viktig ur 
lärandesynpunkt. Vi tycker att ett citat av Gunnar belyser detta. Han menar 
att han lär sig bäst när någonting är roligt och säger: 
 

”Tycker man inte det så går det inte in i skallen på nåt sätt, så är 
det inte roligt måste man göra det roligt.” 

 

5.2.2 Ansvar för lärande 
I referensramen skriver vi att individen har fått ett ökat ansvar för att lära 
samt att företagens investeringar i utbildning i institutionell form har 
minskat. Detta bekräftar flera av privatrådgivarna som menar att det skett 
en förändring i såväl kursupplägg som ansvar. Exempelvis Lotta säger att 
hon upplever det som om många företag har förskjutit ansvaret för lärandet 
på individen på grund av kostnadsreducering och ökad effektivitet. Om 
detta säger hon att det läggs över mycket på individen och menar att det är 
arbetsgivarnas marknad där medarbetarna inte har så mycket val. Vidare 
säger hon: 
 

”… vill du vara med i matchen så är det bara att bita i det sura 
äpplet och ta tag i det.” 

 
Flera av privatrådgivarna påpekar att det är bra med diskussioner med 
andra kollegor för att lära sig samt att de uppskattar föreläsningar under 
kurser, eftersom de får möjlighet till att ställa frågor. Vi tror att det finns en 
fara med att lägga över allt för mycket ansvar på individen när det gäller 
självstudier samt utveckling av personal. Detta eftersom självstudier inte 
passar alla individer och det under våra intervjuer framkommit att många 
tycker att lärandet underlättas och säkerställs genom interaktion med 
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kollegor. Vi menar således att det handlar om en balans mellan 
kostnadsreducering och utveckling av sin personal. Kurser och seminarier 
kostar pengar och tid och istället ”tvingas” individen till självstudier på sin 
fritid. Exempelvis Lotta lade ner 60 timmar på självstudier inför 
licensieringen. Vi frågar oss vad detta skulle kunna få för konsekvenser för 
individens lärande? Kommer företagens minskade investeringar i formella 
kurser och utbildningar att medföra att informellt lärande blir viktigare? Vi 
tror att besparingar på formella kurser och utbildningar naturligt skulle 
medföra att informellt lärande blir viktigare för att kunna hålla samma 
kompetensnivå då individen inte har möjlighet till de formella kurserna i 
lika stor utsträckning som tidigare. Vi ser dock en risk med detta då viss 
kunskap är svårare att förmedla och tillgodogöra informellt än formellt. 
Med detta menar vi att risken finns att kunskapen inte förnyas utan 
reproduceras. 
 
I de intervjuer vi gjort betonar samtliga respondenter att ansvaret för 
lärande ligger hos dem själva. Vi menar dock att även organisationer har ett 
stort ansvar för de anställdas kompetens för att kunna säkerställa kvaliteten 
på de tjänster de erbjuder sina kunder. På de organisationer vi har besökt 
upplever vi möjligheterna till vidareutveckling som stora då alla 
privatrådgivarna anser att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom 
respektive organisation. Dessutom anser flera av respondenterna att 
cheferna uppmuntrar till att läsa olika kurser. Exempelvis Therese tycker 
att möjligheterna till lärande inom organisationen är stor och upplever inga 
hinder att vidareutveckla sig. Hon uppfattar det som att företag generellt 
uppmanar att individen själv är aktiv och fortutbildar sig. Vi anser även att 
det är en förutsättning att det finns möjligheter till utveckling och lärande 
inom en organisation eftersom ansvaret för lärande ligger hos individen. 
Studien visar att möjligheter finns till vidareutveckling men att ansvaret 
ligger hos individen. Vi frågar oss om individen klarar av detta ansvar? 
Ansvar och medbestämmande nämns i teorin som inlärningsfrämjande 
faktorer men vi tror att ett allt för stort ansvar skulle kunna vara 
inlärningshämmande.  
 

5.2.3 Möten 
De teorier vi har tagit del av diskuterar inte möten som en lärandesituation 
men vi tror dock att möten kan vara en typ av lärande eftersom det innebär 
en kunskapsöverföring i form av information. Med detta menar vi att 
information kan medföra lärande och därmed kunskap på så sätt att 
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individen får ta del av nya fakta, som i sin tur kan föra med sig nya insikter 
och nytt agerande. Vi frågar oss dock i vilken grad upplägget på mötet 
påverkar lärandet? Skulle lärandet kunna öka på möten genom att skapa 
fler möten med tvåvägskommunikation? Ett exempel på detta är de 
kontorsmöten som privatrådgivarna berättar om där upplägget går till så att 
medarbetarna turas om att ansvara för mötena, för att engagera alla 
medverkande. Vi tycker att en bidragande faktor för att lära är att individen 
är aktiv och vi tror således att ett formellt lärande kan uppstå eller öka om 
medarbetarna själva ansvarar för och är delaktiga i de olika mötena. Möten 
med tvåvägskommunikation torde därför i högre grad möjliggöra lärande 
än möten med envägskommunikation. 
 

5.2.4 Formell utbildning som ”inträdesbiljett” 
I teorin tas upp att formellt lärande kan fungera som en sorts 
”inträdesbiljett” till ett visst yrke. Detta tycker vi att studien ger bekräftelse 
på och det visar sig genom att privatrådgivare måste enligt lag ha licens för 
att få utöva yrket. En av privatrådgivarna säger att licensieringen har 
inneburit ett kvitto på att han har den kompetens som krävs. En intressant 
fråga i detta sammanhang som vi även nämnde i teorin är vem som 
egentligen bestämmer vad som är rätt kompetens för att få utöva ett visst 
yrke? Vi ifrågasätter om licensieringen representerar den kompetens som 
behövs för att bli privatrådgivare då så många av informanterna inte tycker 
att den är anpassad efter deras arbetsuppgifter. Ett citat som vi tycker 
beskriver detta är då Gunnar säger. 
 

 ”Den menar säkert väl men träffar lite fel.” 
 
Vi anser således att det är viktigt ur lärandesynpunkt att det en individ lär 
sig går att applicera på det dagliga arbetet, vilket vi diskuterat tidigare.  
 
Inom de två organisationer vi har besökt finns det interna krav på kurser 
och utbildningar som en privatrådgivare måste gå, förutom licensieringen, 
för att få arbeta som rådgivare. Även dessa kan ses som en form av 
”inträdesbiljett”. Vi tror att denna inträdesbiljett är mer representativ för 
privatrådgivarnas kompetens och mer anpassad efter den konkreta 
yrkesrollen. Detta menar vi kan bero på att det är anställda i 
organisationerna som framförallt utformar kurserna och att de är mer 
insatta i det dagliga arbetet för en privatrådgivare, än de som utformat 
licensieringsprovet. Samtliga av privatrådgivarna säger att de interna 
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kurserna är anpassade efter deras yrkesroll. Gunnar formulerar det som att 
kurserna tar upp det väsentliga, det han behöver kunna. Ovan diskussion 
tycker vi visar på att de interna kursernas innehåll bättre speglar vad en 
privatrådgivare bör kunna för att klara av sitt arbete.  
 

5.2.5 Ett abstrakt tänkande 
I referensramen skriver vi att formell utbildning möjliggör ett mer abstrakt 
tänkande. De experiment som Luria (1976) genomförde och de slutsatser 
som han kom fram till tycker vi är mycket intressanta och viktiga ur 
lärandesynpunkt. Luria diskuterade som sagt att formell utbildning och 
skriftspråk möjliggör en individs förmåga att generalisera, fantisera, 
härleda och resonera. I vårt samhälle är det dock inte i särskilt stor 
utsträckning en fråga om analfabeter eller läs- och skrivkunniga, eftersom 
Sveriges utbildningssystem är så pass utvecklat, utan att det istället är en 
fråga om i vilken grad det abstrakta tänkandet påverkar lärandet. Vi tror att 
det abstrakta tänkandet är viktigt för att kunna agera i nya situationer och 
lösa nya problem utan att detta agerande nödvändigtvis måste bygga på 
tidigare erfarenheter. Som tidigare nämnts i uppsatsen innebär 
privatrådgivaryrket en ständig exponering för omvärldsförändringar och för 
att kunna bemöta dessa förändringar tror vi att ett abstrakt tänkande är 
nödvändigt. Vi finner det svårt att exemplifiera ovan resonemang med 
resultat från vår studie eftersom ett abstrakt tänkande är komplicerat att 
formulera i ord. Emellertid ville vi göra läsaren medveten om att vi ser det 
abstrakta tänkandet som viktigt ur lärandesynpunkt.  
 

5.2.6 Teknik och förändring 
Som några av respondenterna påpekar i den empiriska delen kännetecknas 
bankväsendet av en föränderlig omvärld vilket bidrar till ständigt lärande 
och informationssökande. Exempelvis Gunnar säger att allting förändras 
och att det därför krävs viss vidareutbildning. Detta tycker vi för med sig 
att det formella lärandet inte enbart är viktigt som en sorts inträdesbiljett 
utan att det är av största vikt med ett kontinuerligt lärande för att en individ 
ska hinna med och hålla sig uppdaterad. Säljö (2000) skriver att en ständig 
förnyelse och utveckling av teknik medför att ett fortlöpande lärande blir 
allt betydelsefullare för individen. Vi tycker att vi kan se tecken på detta i 
studien då flera av respondenterna påpekar att lärande är viktigt för att hålla 
sig uppdaterad och dessutom säger att deras arbete kräver ett ständigt 
lärande. 
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5.3 Det informella lärandet 
 
I detta avsnitt diskuteras olika aspekter av när informellt lärande 
förekommer på arbetsplatsen. Inledningsvis resoneras runt samarbeten och 
metalärande för att sedan prata om communities of practice. Därefter förs 
en diskussion runt mästarelärlingssystem och mentorskap samt struktur. 
 

5.3.1 Samarbeten 
Vi uppfattar samarbete som en faktor som är av betydelse för lärande och 
tycker att det kan ses som ett informellt lärande då det sker på arbetet. Flera 
av privatrådgivarna upplever ingen konkurrens sinsemellan utan gläds åt 
varandras framgång. Detta tycker vi torde vara främjande för lärandet 
eftersom det medför att medarbetarna inte behåller kunskap för sig själva, 
vilket i sin tur skulle kunna vara inlärningshämmande. Exempelvis Lotta 
säger att. 
 

 ”Jag har aldrig under mina år här varit med om någon som 
säger: läs instruktionerna! Det ordet finns inte mellan oss 
kollegor.”  

 
Även Gunnar betonar att de närmaste kollegorna delar med sig av 
information och erfarenheter. Samarbete är betydande för lärandet dels som 
kunskapsutbyte och dels som vi skriver i teorin, nämligen att lärande 
påverkas av faktorer såsom samspel av människor, attityder och 
värderingar. Vi menar således att ett bra samspel och samarbete med 
kollegor skapar positiv attityd på arbetsplatsen och kan därmed vara 
främjande för lärandet. Citatet ovan av Lotta tycker vi visar på att 
kollegorna har en positiv attityd till att dela med sig av sina kunskaper.  
 

5.3.2 Metalärande 
Metalärande är som nämndes i teorikapitlet det lärande som sker utöver 
själva utbildningsinnehållet, det vill säga syftet med kursen, och är ett 
informellt lärande som sker i en formell utbildningssituation. Vi anser att 
detta lärande är mycket viktigt och tror att det är ett lärande som 
förekommer i hög grad under kurser och utbildningar inom de 
organisationer studien behandlar. Några av privatrådgivarna säger att nya 
kurser är bra då de ger möjlighet att träffa kollegor från andra kontor och 
höra deras resonemang. Exempelvis Lotta uttrycker att det är ett visst 
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utbyte att åka på kurs och få träffa andra kollegor. Hon menar att det blir ett 
slags informellt lärande också i kurserna och att det ena inte förtar det 
andra. Detta uttryck tycker vi kan vara ett tecken på att ett metalärande 
existerar och är av betydelse eftersom det visar vikten av att träffa andra 
individer och lära sig mer än vad den formella kursen har som avsikt.  
 

5.3.3 Communities of practice 
Communities of practice är en lärandeprocess där kunskap bildas genom en 
samverkan mellan människor som har ett gemensamt engagemang och 
samverkar i ett socialt sammanhang. Vi tycker att yrkesgruppen 
privatrådgivare går att se som en praktikgemenskap då de har ett 
engagemang för att göra ett bra arbete och skapa nöjda kunder. Vidare 
agerar de i samma sociala sammanhang. Genom de intervjuer vi gjort får vi 
känslan av att privatrådgivarna har en stark gemenskap och 
sammanhållning inom gruppen och att mycket av arbetet och lärandet sker 
tillsammans. Denna känsla bygger på uttalande från respondenterna såsom 
att Gunnar säger att privatrådgivarna ”springer” mycket hos varandra för 
att fråga saker. Han berättar att han samarbetar mycket med sin närmaste 
kollega och att de ofta delar med sig av information och erfarenheter. Ett 
annat tecken på att en individ är med i en praktikgemenskap är att 
medlemmarna använder ett gemensamt språkbruk. Detta ”språk” är viktigt 
att kunna för att förstå de andra medlemmarna i gemenskapen. Lotta ger ett 
exempel på detta då hon berättar att det är en viss jargong i olika grupper 
på arbetet. Dessa är några exempel som vi tycker visar på att yrkesgruppen 
privatrådgivare ingår i en praktikgemenskap. 
 
Som nämnts ovan möjliggör praktikgemenskaper lärande då det kan 
medföra diskussioner med kollegor i samma roll. Dock kan dessa 
gemenskaper även hämma ett lärande då det kan innebära att ”bli fånge i 
sin egen historia”, det vill säga att individerna genom att inte träffa andra 
yrkesgrupper eller ”praktikgemenskaper” inte tar del av den information 
som andra gemenskaper har. Ett exempel på detta tycker vi är när Therese 
säger att det är lätt att bli hemmablind, och menar att det är viktigt att träffa 
andra personer på andra kontor. Wenger (2000) nämner att när nya 
medlemmar socialiseras in i gemenskapen och tar del av det kunnande som 
finns kan det även medföra nya infallsvinklar. Vi tror emellertid att det 
finns en risk att äldre medlemmar i gemenskapen, med mer erfarenhet, kan 
ha svårt att lyssna och ta till sig nya tankar och lärdomar från nya 



ANALYS 
______________________________________________________________________ 

 87

medlemmar. Vi tycker att ett citat av Gunnar ger uttryck för våra 
funderingar, då han säger: 
 

”Vi (bankmän som har arbetat länge inom banken) tycker själva 
att vi kan allting och ska ge oss på allting, vi har lite svårare att 
delegera.”  

 
I och med detta tror vi inte enbart att praktikgemenskaper är bra ur 
lärandesynpunkt då medlemmarna kanske inte ifrågasätter de kunskaper 
och idéer som finns, vilka kan vara förlegade och ineffektiva. Vidare är det 
viktigt ur lärandesynpunkt att utvecklas och tänka i nya banor. 
 
Som vi skriver i teorikapitlet har praktikgemenskaper inga tydliga och 
uttalade gränser förrän de i gemenskapen kommer i kontakt med någon 
”utomstående”. Vi tycker att vi kan se olika gränser och därmed olika 
gemenskaper inom de organisationer vi har undersökt och anser även att en 
individ kan tillhöra flera praktikgemenskaper samtidigt. Exempel på att 
vissa gränser finns mellan olika grupper (till exempel avdelningar) ger Eva 
som upplever att det är en bra gemenskap på kontoret men tycker att det är 
negativt att kontoret är uppdelat på två plan då det ej blir ett naturligt 
samarbete och att det uppstår en ”vi-och-dom-känsla”. När vi säger att en 
individ kan tillhöra flera gemenskaper samtidigt syftar vi på att en 
privatrådgivare kan ingå dels i en praktikgemenskap med andra 
privatrådgivare och dels i en praktikgemenskap med kollegor inom samma 
bransch. Med det sistnämnda menar vi att gemenskapen med kollegor inom 
bankväsendet tydliggörs i jämförelse med exempelvis byggarbetare eller 
ingenjörer. Ett exempel på gemenskap med andra privatrådgivare inom 
samma bransch är att privatrådgivarna inom ena organisationen träffar sina 
kollegor från de närmaste kontoren några gånger per år och diskuterar 
aktuella ämnen, pratar om sina jobb och byter erfarenheter. Vidare är syftet 
med dessa möten att träffa kollegor i samma roll och känna gemenskap.  
 
Praktikgemenskaper skapas i ett socialt sammanhang och är oberoende av 
den formella organisationen. Wenger (2000) skriver emellertid att 
organisationer kan påverka men inte kontrollera dessa. Ett exempel som vi 
tycker visar på att en organisation i studien har försökt påverka de olika 
gemenskaper som finns på kontoret är det gemensamma fikarummet som 
nyligen inrättats. Lotta säger: 
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”Nu försöker vi knöla ner oss i soffan allihop, vilket kan kännas 
lite besvärande i början, man är inte van att umgås på 
kafferasterna och det är en viss jargong i olika grupper.” 

 
Hon tycker att samarbetet har blivit bättre senaste tiden och menar att en 
personlig relation med kollegor möjliggör att det är lättare att fråga 
varandra om hjälp. Ovan diskussion tycker vi visar på att 
praktikgemenskaper både kan vara bra och mindre bra ur lärandesynpunkt. 
Bra eftersom studien visar på att kunskapsutbytet är stort inom 
praktikgemenskapen, det vill säga bland privatrådgivare, och mindre bra då 
praktikgemenskaper innebär gränser gentemot andra individer och därmed 
begränsar lärande.  
 

5.3.4 Mästarelärlingssystem och mentorskap 
Vi tycker att det kan vara svårt att särskilja mästarelärlingssystem från 
mentorskap eftersom de till stor del går hand i hand. I såväl ett 
mästarelärlingssystem som mentorskap sker lärandet i en interaktion 
mellan en erfaren och en oerfaren individ. Mästarelärlingssystemet innebär 
att en nyanställd socialiseras in på arbetsplatsen. Vi anser att denna 
socialiseringsprocess är relativt vanlig inom bankväsendet då exempelvis 
den vanligaste vägen till att arbeta som privatrådgivare visade sig vara att 
börja i kassa eller kundtjänst för att på så vis lära sig från grunden. Även 
Therese menar att kundservice är en bra ingång i företaget för att på så sätt 
lära sig grunderna inom banken samt lära känna företaget.  
 
Formellt mentorskap förekommer inom en av de organisationer som vi har 
studerat i form av en så kallad team-etta och team-tvåa. Vi är av 
uppfattningen att detta formella mentorskap fungerar mycket bra och att de 
inblandade är positivt inställda till det samarbete som mentorskapet 
innebär. Detta eftersom mentorskapet bygger på frivillighet och ömsesidigt 
utnyttjande. Att frivillighet är en viktig faktor gällande mentorskap stödjer 
även Lundgren (1996). Ett exempel på att mentorskap inom denna 
organisation är frivilligt är Lotta som för stunden har valt att ej arbeta som 
mentor, då hon är trött på att lära ut och inte har tiden som krävs. Vi tror att 
om Lotta hade ”tvingats” vara mentor ändå skulle mentorskapet vara 
destruktivt för båda parter eftersom vi tror att mentorn då inte skulle ha det 
engagemang som krävs samt att den oerfarne skulle eventuellt känna sig i 
vägen och därför inte få det stöd som denne behöver. I studien 
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framkommer det att även tiden är en väsentlig faktor för ett lyckat 
mentorskap. Gunnar säger nämligen att: 
 

”… när alla har mycket att göra kanske det (mentorskapet) inte 
fungerar fullt ut, men det finns ändå några osynliga linjer mellan 
några personer.”  

 
Vidare är vi av uppfattningen att det finns flera former av informellt 
mentorskap på de olika kontoren och flera av informanterna säger att de har 
fungerat som mentorer även om det inte har varit uttalat. Exempelvis 
Therese ser sin närmaste kollega som en slags mentor då kollegan har fått 
stå ut med väldigt mycket bombardemang i form av frågor och funderingar. 
Vidare påpekar hon vikten av att dela med sig av sina kunskaper och 
berättar att hon ibland håller föredrag för andra kollegor på exempelvis 
kundservice. Vi håller med denne rådgivare om att det ur lärandesynpunkt 
är viktigt att dela med sig av sina kunskaper.  
 
Såväl mästarelärlingssystem som mentorskap kan kopplas till Nonakas 
(2000) kunskapsöverföringsmodell. Dessa system är främst ett exempel på 
socialisering, som vi skrev ovan, det vill säga när tyst kunskap överförs 
mellan individer. Vi anser även att såväl externaliserings-, internaliserings- 
som kombineringsprocess kan förekomma vid mentorskap och 
mästarelärlingssystem. Externalisering på så sätt att mentorn exempelvis 
skriver ner sina kunskaper så att den mer oerfarne kan ta till sig kunskapen. 
Internalisering sker exempelvis när en individ vistas på sitt arbete och tar 
till sig explicit kunskap som sedan används i nya situationer. Vi tror även 
att kombineringsprocessen förekommer vid exempelvis det formella 
mentorskapet som finns på ena organisationen då de inblandade delar 
explicit kunskap mellan varandra. Lotta säger att hon tycker att det kan 
vara givande att arbeta som mentor då det kan ge feedback på hur hon 
agerar i arbetet, vilket skulle kunna vara utvecklande för henne i hennes 
yrkesroll. Vi tror att hon med detta uttalande syftar på att den oerfarne talar 
om för henne hur hon agerar. Vidare anser vi med anledning av detta att 
båda parter i ett mentorskap drar fördel av samarbetet. Framförallt är det 
troligtvis den oerfarne som har nytta av utbytet på så vis att denne kan 
känna trygghet och få råd samt vet vem den ska vända sig till med frågor. 
Även den erfarne har som sagt fördelar att vinna och kan exempelvis få 
hjälp med avlastning.  
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5.3.5 Struktur 
Strukturen på en arbetsplats kan ses som en bidragande faktor till det 
informella lärandet då strukturen påverkar de dagliga informationsflödena 
mellan kollegor. Vi har funnit att lärandet påverkas av hur du sitter, det vill 
säga om du har ett eget kontor eller sitter i ett kontorslandskap. Vid 
intervjuerna uppmärksammade vi att de två organisationerna har valt att 
utforma kontoren olika. I en av organisationerna sitter privatrådgivarna i 
kontorslandskap medan privatrådgivarna i den andra organisationen har var 
sitt kontor. Enligt informanterna finns det såväl fördelar som nackdelar 
med att sitta i kontorslandskap. Gunnar berättar att kontorslandskap bidrar 
med delande av information. Han menar att de anställda inte behöver söka 
all information själva utan att utformningen bidrar till naturliga 
informationsflöden och möjlighet att snappa upp saker. Alla de 
privatrådgivare som i dagsläget sitter i kontorslandskap betonar att de 
tycker att det är positivt då de lättare kan kommunicera med sina kollegor 
samt fråga varandra om hjälp. Therese betonar att kontorslandskap kan vara 
negativt då hon lätt kan bli störd av kunder och kollegor. En annan faktor 
som tas upp gällande utformningen är att en privatrådgivare måste kunna 
tala ostört med sina kunder. Den organisation som har kontorslandskap har 
dock löst detta problem genom att ha vissa rum som finns att tillgå vid 
kundbesök.  
 
Ur lärandesynpunkt tror vi att kontorslandskap är att föredra då vi får 
känslan av att det utbyts betydligt mer information mellan privatrådgivarna. 
I teorin skriver vi att informellt lärande bland annat sker genom utbyte av 
erfarenheter samt bygger på en tyst kunskap. Utifrån detta menar vi att 
kontorslandskap innebär ett informellt lärande då det utbyts information 
och erfarenheter på ett spontant och frivilligt sätt. Flera av privatrådgivarna 
uttrycker att de ”snappar upp” information från varandra. Lotta säger att en 
nackdel med att ha egna arbetsrum är att privatrådgivarna sitter i varsin bur. 
Med detta menar hon att hon inte träffar sina kollegor så mycket som hon 
skulle vilja göra. Den information som utbyts mellan individer tack vare ett 
kontorslandskap tror vi kan vara såväl tyst som explicit. Med detta menar 
vi att mycket information och kunskap överförs mellan individerna genom 
att studera varandra men att det även sker ett uttalat informations- och 
kunskapsutbyte mellan kollegorna. Exempelvis Eva säger att de på kontoret 
ofta delar med sig av sina erfarenheter. 
 

 ”Om någon hittar ny information delar man med sig. Visste ni 
det här? Det här är nytt! Har ni hört det här?” 
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Detta kan vi koppla till Nonakas kunskapsöverföringsmodell. Då 
kollegorna ”snappar upp” information från varandra tycker vi går att se 
som en typ av socialisering medan Evas exempel visar på att tyst kunskap 
blir explicit och därmed en typ av externalisering. Citatet ovan av Eva 
tycker vi även kan ses som en internaliseringsprocess då den innebär att en 
anställd tar till sig explicit kunskap för att sedan använda dessa kunskaper 
tillsammans med tidigare erfarenheter. Oavsett genom vilken process 
kunskap överförs så anser vi att det är positivt att kunskap transfereras 
mellan individer, vilket vi tror underlättas om medarbetarna sitter i ett 
kontorslandskap. Lotta nämner dock att en fara med lärande och 
kontorslandskap är att det kan medföra att en individ blir lat och förlitar sig 
för mycket på sina kollegor. Vi tror att det kan ligga något i det denna 
privatrådgivare säger att ett kontorslandskap på detta vis kan hämma ett 
lärande. Emellertid anser vi att de positiva effekterna ur lärandesynpunkt 
överväger.  
 
 

5.4 Samband mellan formellt och informellt 
lärande 

 
I den litteratur vi begrundat i referensramen får vi uppfattningen att vissa 
författare betonar vikten av antingen formellt eller informellt lärande. 
Exempelvis Moxnes (1984) säger att ”vi lär genom att handla först och 
tänka sedan – inte tvärtom… att reflektera leder endast till nytt 
reflekterande…”. Som vi skrev inledningsvis i uppsatsen är det svårt att 
helt separera formellt och informellt lärande eftersom vi tycker att de går 
hand i hand. Studien visar på flera exempel där det formella och informella 
lärandet samverkar. Exempelvis på en formell kurs så förekommer 
informellt lärande i form av interaktion med andra kursdeltagare 
(metalärande). Dessutom finns i det dagliga arbetet den formella kunskapen 
som grund, och på så sätt påverkar det informella lärandet som sker på 
arbetsplatsen. Våra tankar finner stöd hos vissa av respondenternas 
berättelse som till exempel säger att det krävs en kombination av praktik 
och teori då det praktiska ger erfarenhet men att det är viktigt med en grund 
att stå på, vilket går att få genom olika kurser.  
 
En annan upptäckt som vi gjort är att formellt och informellt lärande inte 
endast förekommer samtidigt utan även är olika viktiga i olika faser i en 
individs yrkesliv. Vi är av uppfattningen att formellt lärande spelar en 
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större roll när en individ är i början av sin yrkeskarriär, exempelvis när 
individen är nyanställd på företaget. Med detta menar vi att formellt 
lärande (formell utbildning) ofta är en förutsättning för att få ett arbete och 
även för att sedan klara av att utföra yrket. Med det förstnämnda syftar vi 
exempelvis på att det i många fall krävs en akademisk utbildning för att bli 
anställd och att det sedan även krävs exempelvis interna kurser och 
utbildningar för att kunna uträtta arbetsuppgifterna. Vi anser sedan att det 
informella lärandet blir viktig under nästa fas i arbetslivet, då det blir en 
naturlig del i det dagliga arbetet, eftersom lärandeprocessen ofta 
fortskrider. Gunnar som har arbetat länge inom bankväsendet ger uttryck 
för våra funderingar då han uppfattar att det informella lärandet överväger 
jämfört med ett mer formellt lärande i det skede han befinner sig i nu. Han 
menar att:  
 

”En period i livet var det kanske mer formellt lärande, för att 
kanske uppnå en viss (kunskaps-) nivå, för att kunna få ett visst 
jobb.” 

 
Vidare skapar ofta det informella lärandet rutiner, vilket i många fall 
behövs på en arbetsplats. Rutiner är ofta svåra att lära på en kurs och 
handlar istället om att övning ger färdighet. Vi menar sedan att det kan bli 
fråga om ytterligare en fas där det formella lärandet blir viktigt igen, för att 
bekräfta kunskap och få aha-upplevelser. Therese ger exempel på detta och 
säger att kurser kan fungera som en bekräftelse samt att fylla vissa hål och 
brister. Vi tror sedan att det formella och informella lärandet fortgår under 
hela en individs arbetsliv men i olika omfattning. 
 
Diskussionen ovan angående olika faser tycker vi även hör ihop med att de 
olika typerna av lärande är situationsberoende. Med detta menar vi att 
formellt och informellt lärande passar olika bra i olika situationer. Exempel 
på detta tycker vi att Therese ger när hon säger att hon lär sig på olika sätt 
beroende på vad som ska läras in. Hon säger att när det exempelvis handlar 
om att lära sig ett datasystem tycker hon att hon lär sig bäst genom att testa 
sig fram, men om det istället handlar om att lära sig något av akademiskt 
karaktär tycker hon att det är bättre att plugga. Vi håller med henne om att 
formellt lärande oftast passar bäst när en individ ska lära något helt nytt och 
att informellt lärande är bättre lämpat när en individ redan vet en del men 
ska lära sig ytterligare (inom befintligt kunskapsområde). Vi tolkar det som 
att även Gunnar för ett resonemang kring att lärande är situationsberoende 
då han säger. 
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 ”Genom erfarenhet så har man lätt att lära sig vissa saker för 
det är vissa bitar som man kan och sen kommer den tredje 
pusselbiten, och då har man det lite lättare. Skulle jag däremot 
lära mig något helt nytt, som inte är inom mitt kompetensområde, 
så skulle det vara svårare.”  

 
En annan aspekt på formellt och informellt lärande är att bankväsendet är 
en miljö som i hög grad påverkas av flera omvärldsfaktorer, exempelvis 
landets ekonomiska situation samt lagar och regler. Med detta menar vi att 
banker som organisationer hela tiden förändras och att det ofta tillkommer 
nya rutiner, bestämmelser och förhållningssätt. Denna föränderliga miljö 
gör att inte enbart formellt lärande är möjligt eftersom det skulle medföra 
en ständig förkovran. Therese säger att det informella lärandet förkommer 
mest på arbetsplatsen, på grund av alla de omvärldsförändringar som 
ständigt sker och påverkar bankerna, och betonar att det informella lärandet 
är otroligt viktigt men att det krävs att den som lär ut faktiskt har lärt sig 
rätt, vilket hon tror går att säkerhetsställa genom teoretiskt lärande. Ovan 
diskussion tycker vi visar på att det informella lärandet är mycket viktigt 
för att klara av det dagliga arbetet samt att klara av att hålla sig uppdaterad. 
Emellertid anser vi att det formella lärandet stundtals är nödvändigt för att 
på ett bättre och effektivare sätt kunna ta till sig nya ändringar och lagar. 
Eva säger att endast praktiskt lärande kan leda till samma kunskapsnivå 
som teoretiskt lärande, men att det tar längre tid. Detta tycker vi skulle 
kunna vara ett uttryck för att formellt lärande ibland innebär ett effektivare 
sätt att ta till sig en viss kunskap.  
 



SLUTSATS 
______________________________________________________________________ 

 94

6. Slutsats 
____________________________________________________________ 
 
I detta kapitel svarar vi på frågeställningen och lyfter fram de viktigaste 
aspekterna ur analysen.  
____________________________________________________________ 
 
Inledningsvis frågade vi oss hur en anställd, det vill säga en 
privatrådgivare, lär sig på arbetsplatsen. För att konkretisera detta lärande 
valde vi att undersöka hur det formella respektive det informella lärande 
sker samt hur dessa samverkar. Vidare är syftet med uppsatsen att bekräfta, 
motsäga eller utveckla befintliga teorier.  
 
En slutsats som vi har kommit fram till under forskningsprocessen är att 
lärande sker individuellt (kognitivt) men i ett socialt sammanhang 
(sociokulturellt). Med detta menar vi att hur lärandet sker skiljer sig åt 
mellan olika individer eftersom individer är olika och tar till sig kunskap på 
olika sätt. Emellertid sker lärande i ett socialt samanhang på det sätt att 
individerna agerar tillsammans med andra och därmed även lär sig genom 
interaktionen. Vidare finns det olika nivåer av lärande och vi har kommit 
fram till att det utvecklingsinriktade lärandet sker mer kortsiktigt och att det 
anpassningsinriktade lärandet sker mer långsiktigt inom yrkesgruppen 
privatrådgivare. Det är även viktigt med en balans mellan olika 
lärandenivåer eftersom människan behöver en balans mellan reflektion och 
rutin.  
 
Såväl formellt som informellt lärande sker på arbetsplatsen för en 
privatrådgivare. Studien visar att det formella lärandet framförallt sker 
genom licensiering, interna kurser och utbildningar samt kan fungera som 
en inträdesbiljett och bekräfta befintliga kunskaper. Gällande kurser och 
utbildningar visar studien att tidpunkten för kursen är av stor vikt för att 
individen ska kunna ta till sig informationen på ett fördelaktigt sätt. 
Dessutom bör kursinnehållet vara anpassat efter yrket för att individen ska 
känna sig motiverad att ta till sig kunskapen. Licensieringen fungerar som 
en inträdesbiljett och det är bra att den existerar då den innebär en trygghet 
för såväl kunder som privatrådgivare. Dock är licensieringsprovet inte 
anpassat efter de olika yrken som provet är utformat för. Ännu en slutsats 
är att upplägget på möten kan påverka lärandet. I studien framkommer det 
att möten med tvåvägskommunikation är att föredra ur lärandesynpunkt då 
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det engagerar individen. Vidare visar studien på att ansvaret för lärandet i 
viss mån har förskjutits från organisationen till individen men att det är av 
stor vikt att organisationen skapar möjligheter för lärande.  
 
Det informella lärande sker först och främst genom interaktion med sina 
kollegor, genom exempelvis att de hjälper varandra i arbetet. Ur 
lärandesynpunkt är samarbetet mellan kollegor viktigt eftersom ett bra 
samarbete möjliggör kunskapsutbyten. Studien visar att samarbetet mellan 
olika privatrådgivare fungerar bra och att de gärna byter erfarenheter med 
varandra. Även strukturen på arbetsplatsen påverkar lärandet. En slutsats är 
att kontorslandskap främjar ett lärande i högre grad än egna kontor. Detta 
då ett kontorslandskap bidrar till naturliga informationsflöden samt 
underlättar kommunikation mellan kollegor. Vi kan även dra slutsatsen att 
det existerar praktikgemenskaper i olika former, det vill säga mellan 
privatrådgivare samt mellan individer inom bankväsendet. 
Praktikgemenskaper bidrar till ett informellt lärande men kan även hämma 
lärande då det finns gränser mellan olika praktikgemenskaper. Studien 
bekräftar att både formellt och informellt mentorskap är viktiga ur 
lärarandesynspunkt, men att faktorer såsom frivillighet, ömsesidigt 
nyttjande och tidsaspekter spelar in. 
 
Syftet med uppsatsen är även att visa på samband mellan formellt och 
informellt lärande. Nedan sammanfattas i punktform de samband som 
existerar. 
 

 De förekommer samtidigt 
 De förekommer i olika faser under en individs arbetsliv 
 De är situationsberoende 
 Omvärldsfaktorer medför ett behov av båda formerna av lärande 

 
Formellt och informellt lärande förekommer samtidigt då de ofta 
samspelar. Ett tydligt exempel på detta är metalärande där informellt 
lärande förekommer under en formell kurs. Formellt och informellt lärande 
är även olika viktigt under olika faser av en individs arbetsliv. Det formella 
lärandet krävs inledningsvis som en inträdesbiljett och sedan blir det 
informella lärandet viktigt då det blir en naturlig del i det dagliga arbetet. 
Därefter blir det formella lärandet åter av betydelse för att bekräfta 
kunskaper och möjliggöra utveckling. Denna process fortskrider sedan 
under hela individens arbetsliv. Vidare är de olika lärandeformerna 
situationsberoende eftersom de passar olika bra beroende på vad som ska 
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lärans in. Slutligen medför olika omvärldsfaktorer ett behov av både 
formellt och informellt lärande. Detta eftersom det informella behövs för 
att klara de förändringar som sker i det dagliga arbetet och det formella 
behövs för att på ett bättre och effektivare sätt lära sig nya bestämmelser 
och arbetsmetoder.  
 
Genomgående i analysen bekräftas befintliga teorier samt några av 
teorierna utvecklas. Studien bekräftar de flesta av de teorier som tas upp i 
referensramen och några av dessa tas upp nedan. Exempelvis visar studien 
på att ansvaret för lärande i högre grad har förskjutits till individen. Att 
metalärande existerar och kan vara viktigt ur lärandesynpunkt framkommer 
också i undersökningen och ytterligare en teori som bekräftas är att 
privatrådgivare behöver formell utbildning som inträdesbiljett till yrket. 
Studien visar även på faktorer som är viktiga ur lärandesynpunkt men som 
inte tas upp i den litteratur som vi tagit del av. Dessa är strukturen på 
arbetsplatsen samt upplägget på möten. Vidare bidrar studien med en 
fördjupning och nyansering av begreppen inom det teoretiska fält vi har 
undersökt. En slutsats är att formellt och informellt lärande kan vara såväl 
teoretiskt som erfarenhetsbaserat och det går inte att likställa formellt med 
teoretiskt lärande samt informellt med erfarenhetsbaserat.    
 
Avslutningsvis tycker vi att det är viktigt att poängtera att lärande ständigt 
pågår eftersom ”människan aldrig blir fullärd” och ”kunskap inte är 
bestående”. Vi anser således att dessa klichéer är väldigt talande och att 
studien är ännu en bekräftelse på att individen måste vara ständigt lärande 
för att säkerhetsställa sin fortsatta existens på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide privatmarknadschef 
 
Inledning 
 

 Presentation av oss själva och uppsatsens syfte 
 Fråga om respondenten godkänner att vi spelar in intervjun. Klargöra 

behandlingen av intervjumaterialet. (Anonymitet) 
 
Lärande på arbetsplatsen 
 
1. Hur länge har du arbetat inom banken? 

 Som privatmarknadschef? 
 Har du själv arbetat som privatrådgivare? 
 Hur många privatrådgivare? 

 
2. Beskriv en privatrådgivares arbetsuppgifter.  

 
3. Vad krävs för att bli privatrådgivare? (hur ser deras väg ut?) 

 Formella utbildningar? 
 Krav på yrkeslivserfarenhet? 
 Viss tid inom banken? 
 Hur lång tid tar det? 
 Har alla gått samma utbildningar? Om ej? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
4. Hur ser det fortsatta lärandet ut för en privatrådgivare? 

 Finns det möjlighet att deltaga i fler formella utbildningar? 
 Krävs det ytterligare utbildningar eller är det frivilligt? 
 Hur följer ni upp genomgångna kurser?  

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
5. Vad är organisationens målsättning gällande lärande och 
kompetensutveckling för privatrådgivare? 

 Hur arbetar privatrådgivarna? Självständigt eller tillsammans? 
 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
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6. Hur uppfattar du kunskapsutvecklingen på företaget? 
 Upplever du att företaget satsar på kunskapsutveckling av de 

anställda? 
 Hur fördelas utbildningsplatserna? 
 Krav/frivillighet? 
 Vem ansvarar för lärandet på arbetsplatsen?  

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
7. Finns det samarbete med andra kontor, för utbyte av erfarenheter?  

 Vilken typ av samarbete? 
 I viken utsträckning? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
8. Vilka sorters möten finns på arbetsplatsen? 

 Hur ofta? 
 Hur går de till? 
 Varför har ni möten? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
9. Hur ser du på begreppet lärande? 

 Formellt/informellt, Individuellt/kollektivt  
 Hur tror du att privatrådgivare lär sig bäst? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 

 
Avslutning 

 Tack för din medverkan! 
 Frågor eller funderingar till oss? 
 Kan vi återkomma med eventuella frågor? 
 Vill ni att vi skickar er en utskrift av den sammanställda intervjun för 

genomläsande och godkännande? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide privatrådgivare 
 
Inledning 
 

 Presentation av oss själva och uppsatsens syfte 
 Fråga om respondenten godkänner att vi spelar in intervjun. Klargöra 

behandlingen av intervjumaterialet. (Anonymitet, olustiga frågor 
mm) 

 
Bakgrundsfaktorer 
 
1. Kan du berätta om dig själv, din bakgrund och din roll inom 
företaget? 

 Namn: 
 Anställningstid? 
 Tidigare arbetslivserfarenhet? 
 Eventuell utbildning? 

 
Lärande på arbetsplatsen 
 
2. Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 Roligast/mindre roligt? Motivation? 
 

Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
3. Beskriv din väg till att bli privatrådgivare? 

 Tidsaspekt? Upplevelser? Kurser? Tidigare erfarenheter? 
 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
4. Hur ser det fortsatta lärandet ut för dig som privatrådgivare? 

 Utvecklingsmöjligheter? 
 
5. Vad gör du när du ställs inför en ny situation eller ett problem i ditt 
arbete? 
 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
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6. Beskriv dig själv som person? 
 Vilka intressen? 
 Hur tycker du att du lär dig bäst? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
7. Vilka sorters möten finns på arbetsplatsen? 

 
Utveckla! , Berätta mer om…, Förklara… 
 
8. Hur ser du på begreppet lärande? 

 Formellt/informellt, Individuellt/kollektivt 
 

Avslutning 
 Tack för din medverkan! 
 Frågor eller funderingar till oss? 
 Kan vi återkomma med eventuella frågor? 
 Vill ni att vi skickar er en utskrift av den sammanställda intervjun för 

genomläsande och godkännande? 
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Bilaga 3  
Översikt av intervjuer med privatrådgivare 

 

* PR= privatrådgivare

 Rådgivare A Rådgivare B Rådgivare C Rådgivare D Rådgivare E Rådgivare F Rådgivare G Rådgivare H 

Licensiering Ja  (genom 

erfarenhet) 

Ja (på första 

försöket) 

Ja Ja (på första 

försöket) 

Ja Ja (på första 

försöket) 

Ja Ja 

Uppfattning om 

licensiering 

Bra, 

ej anpassad  

Bra, 

ej anpassad 

Bra, 

för detaljerad 

Bra, 

ej anpassad 

Bra men svår 

ej anpassad 

Bra! 

Ej anpassad 

Bra men svår, 

ej anpassad 

Bra, 

för detaljerad 

Kurser Bra, ”aha- 

upplevelser” 

Bra 

 

Bra, men 

mer praktisk 

tillämpning 

Bra, få bekräftelse 

samt ”aha-

upplevelser” 

Bra utbud ------------------- Bra, 

”aha-upplevelser" 

Bra och det finns 

ett brett kursutbud 

Mentorskap Informellt Formellt Informellt Formellt Inget Formellt och 

informellt 

Inget Formellt och 

informellt 

Informations-

sökning  och 

problemlösning 

Intranät och 

kollegor 

Kollegor och 

intranät 

Kollegor och 

intranät 

Kollegor Kollegor och 

Intranät 

Kollegor och 

instruktioner 

Intranät och 

kollegor 

Intranät och 

kollegor 

Möten Envägs-

kommunikation 

Envägs-

kommunikation 

Tvåvägs- 

kommunikation 

Envägs-

kommunikation 

Envägs-

kommunikation 

Tvåvägs- 

kommunikation 

Envägs-

kommunikation 

Envägs-

kommunikation 

Samarbete Bra mellan PR* Bra mellan PR* 

Gränser mellan 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

och olika 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

Gränser mellan 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

Gränser mellan 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

Gränser mellan 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

och olika 

avdelningar 

Bra mellan PR* 

och olika 

avdelningar 
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 Rådgivare A Rådgivare B Rådgivare C Rådgivare D Rådgivare E Rådgivare F Rådgivare G Rådgivare H 

Struktur Kontorslandskap Eget kontor Kontorslandskap Kontorslandskap Kontorslandskap Eget kontor Kontorslandskap Kontorslandskap 

Ansvar  Individens Individens Individens 

(även chefens) 

Individens Individens 

(även chefens) 

Individens Individens 

(även chefens) 

Individens 

(även företagets) 

Utvecklings-

möjligheter 

Ingen begränsning Bra och generösa Inga hinder Stora Bra Goda Bra Bra 

Roligast med 
arbetet 

Möta kunder Kollegor och 
arbetsuppgifter 

Träffa människor Variationen, nöjda 
kunder 

Helheten Variationen Kundbesök Variationen 
 

Mindre roligt 
med arbetet 

--------------- Administrativa 
rutiner 

Administration Utrednings-
arbeten 

Arkivera papper Administration Dokumentation Rutinarbete 

Lär sig bäst Testa sig fram Testa sig fram Genom övning Problemlösning  

samt kombination 

av teoretiskt och 

praktiskt 

Kombination av 

teoretiskt och 

praktiskt 

Kombination av 

teoretiskt och 

praktiskt  

Kombination av 

teoretiskt och 

praktiskt 

Testa sig fram 

Syn på lärande ------------------ Att utvecklas Att utvecklas Att utvecklas En fördjupning Att utvecklas En förändring Inte stagnera 


