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Kapitel 1 – Inledning

1 Inledning
Den här studien handlar om att beskriva och analysera en grupp
industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband
med en organisationsförändring. Företaget och arbetsplatsen var under
omvandling, vilket ställde nya krav på de anställdas kompetens.
Företagen arbetar i dag i högre grad mot internationella marknader och
nya konkurrenter har trätt fram, inte minst i tredje världen. Denna utveckling
ställer krav på organisationer att snabbare kunna ställa om och anpassa
verksamheten till de förändringar som sker, och som får följder för de
anställda.
I det följande redovisas studiens bakgrund, dess utgångspunkter, det
studerade fallet samt syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund
Sverige har under efterkrigstiden blivit alltmer beroende av omvärlden. En
mer högteknologisk, mer differentierad och kundstyrd industri växer fram
och ersätter industrier som karakteriseras av standardisering, långa serier och
låga priser. Kompetens är ett nyckelbegrepp som får till följd att högutbildade
och välbetalda nyckelarbetare ställs mot mer utbytbara och lågutbildade
arbetare (se bl.a. Ekstedt, Lundin, Söderholm & Wirdenius, 1999;
Magnusson, 1993, 2000). I och med att stor vikt läggs vid kompetens, har
lönen kommit att avspegla individuella kvalifikationer och utbildning. Det
betyder att det inte är lika lätt längre att värdera den enskildes insatser
uttryckt i ett kollektivavtal (Magnusson & Ottosson, 2004), vilket är något
nytt i flera sammanhang och på det företag där denna studie hämtar sin
empiri.
Företagen konkurrerar i dag, förutom med priset, med kvalitet,
specialisering och kundanpassning, vilket antas spela en allt större roll för
tillväxten (Brulin, 2002; DS 2000:49; Gustavsen, Finne & Oscarsson, 2001;
Magnusson, 1993, 2000. Se även Brown & Lauder 1996, om utveckling från
fordism till postfordism). Utvecklingen ställer krav på organisationer att finna
nya och effektivare metoder för att organisera produktionen av varor och
tjänster. Det är inte ovanligt att företag lägger delar av produktionen till
låglöneländer. Den tidigare förhärskande tayloristiska produktionslogiken
överges, vilket av vissa ses som ett avgörande brott (Appelbaum & Batt,
1994), och mer teamorienterade organisationer tar över (se t.ex. Kock, 2002).
Förutom att ändra arbetsorganisationen är den allmänt rådande före-
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ställningen att lärande1 kan skapa nytt kunnande och utveckla produkter,
processer och tjänster (se t.ex. LO, 2002; Nutek, 2000; SOU 2000:87).
Deltagande i lär- och utvecklingsprocesser, för att öka eller vidga
kompetensen, anses nödvändigt i denna allmänt rådande föreställning, där
ord som mångkunnighet, flexibilitet och förändringsvilja har kommit in i
bilden.
Det ses således av många som en livsnödvändighet för företagen att ha
anställda som både har tillräcklig kompetens och som hela tiden utvecklas i
takt med de krav som ställs från omvärlden. Förutom att lärande ses som en
ofrånkomlig del för att upprätthålla näringslivets och därmed en regions och
nations tillväxt, talas det om lärandets viktiga roll för individen. Fackliga
organisationer (LO, 2003) har de senaste åren betonat nyttan av
kompetensutveckling i arbetslivet för sina grupper. Konceptet ”Det goda
arbetet” som Metall arbetade fram är ett exempel på detta (www.metall.se).
De anställda måste förberedas för de ökade krav som ställs för att därmed
vara efterfrågade på arbetsmarknaden. Det nya är att en tidigare inriktning
mot anställningstrygghet har ersatts med en vision om anställningsbarhet
(Garsten & Jacobsson, 2004; SOU 2000:119). Även arbetskraftens rörlighet
(Hallqvist, 2005), kan ställa förändrade krav på de anställda. Förutom
anställningsbarhetsskälet, hävdar LO att kompetensutveckling är en
rättvisefråga. Möjlighet till kompetensutveckling är en nödvändighet för att
inte utbildningsklyftorna mellan olika grupper skall öka, ett krav som LO
även stred för under 1970-talet då vuxenutbildningar av skilda slag ökade
kraftigt. I rättvise- och demokratiaspekten, ryms även synen att ett
stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter kan få positiva effekter
på livet utanför arbetet, vilket gör att delaktigheten i t.ex. det politiska livet
ökar (Ds 2000:49; Larsson, 1996; Rubenson, 1996; SOU 2000:28). Det goda
arbetet med ständigt lärande antas främja anställdas hälsa, välbefinnande och
arbetsengagemang (se t.ex. Barklöf, 2000; Lennerlöf, 1986). Det handlar om
lärandets viktiga roll för den personliga utvecklingen och den yrkesmässiga
identiteten.
Trots utvecklingen mot en allt mera högteknologisk och differentierad
industri, bör nämnas att det fortfarande finns många arbeten som är
lågkvalificerade, inte enbart inom industrin utan kanske främst inom
servicesektorn där de lågkvalificerade arbetena tycks öka till antal. Inom
industrin fortsätter emellertid de lågkvalificerade yrkena att minska. Vidare
kan konstateras att det finns anställda som har högre formella
utbildningsnivåer än vad som krävs för de arbeten de utför
1

Lärande är ett vitt begrepp men avser i detta sammanhang individers förändring av
sin kompetens (se Ellström, 1992)
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(se t.ex. le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2004). Det tycks finnas en tendens att
framförallt kvinnor är överkvalificerade för vissa arbeten (SOU 2005:66).
Vid de arbetsplatser som nu är under förändring förväntas de anställda i
hög grad att aktivt delta i olika aktiviteter på arbetsplatsen för att lära nytt och
bredda sitt yrkeskunnande. En intressant fråga i sammanhanget är hur de
anställda möter arbetsgivarens ökade krav på lärande och kompetensutveckling. Kraven och/eller behoven kan också direkt eller indirekt komma
från samhället i stort eller från dem själva i den meningen att de tycker sig
behöva denna utveckling.

1.2 Praktiska utgångspunkter
Denna studie belyser en grupp industriarbetares deltagande i olika
läraktiviteter inom ett företag. Frågeställningen har en praktisk betydelse för
de berörda individerna, men också för företaget och de som planerar och
genomför läraktiviteterna i företaget. Ur företagens synvinkel är det av vikt
att snabbt kunna ställa om och anpassa verksamheten till omgivningen, och
med det följer ökade krav på de anställda, där det talas om behov av vidgad
kompetens. För individerna handlar det bland annat om att vara
anställningsbara. Det räcker inte längre att vara en ”duktig” och lojal
arbetare, utan nu krävs en ökad kompetens i vid mening (ex. social, teknisk,
administrativ kompetens) och förmåga att snabbt kunna ställa om, dvs. att
vara mångkunnig och flexibel. Den personliga utvecklingen är en viktig
aspekt i sammanhanget. Frågan är central hur grupper, som tidigare inte i så
stor utsträckning i arbetslivet har behövt den efterfrågade kompetensen, skall
kunna skaffa sig den.
Satsningar på och förutsättningar för kompetensutveckling av skilda slag
skiljer sig avsevärt mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper. Inom LOkollektivet sker personalutbildning i mycket begränsad omfattning till
skillnad från de offentligt anställda tillhörande SACO, som har flest
utbildningsdagar per år (LO, 2002; SCB, 2002). Lågutbildade, äldre,
visstidsanställda m.fl. får liten del av den av arbetsgivaren betalda
fortbildningen. Dessa grupper riskerar att bli de stora förlorarna i en
kompetens- och lärandeinriktad ekonomi. Samtidigt riskerar vissa företag att
gå miste om den kunskap som erfarna medarbetare har som kan vara viktig i
flera sammanhang. Den praktiska utgångspunkten i denna studie är att utifrån
de faktorer som kan tänkas förklara individers deltagande i läraktiviteter peka
på vad som försvårar men också underlättar för en grupp industriarbetare att
delta i läraktiviteter som en följd av de nya produktionskraven. När studien
genomfördes var tillgången på arbete begränsad, och antalet arbetstillfällen
minskade. De anställda var i huvudsak manliga industriarbetare som av
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tradition deltar mindre i organiserade lärkaktiviteter. Detta visas bl.a. i studier
av kunskapslyftet (se t.ex. Roos, Dahllöf & Baumgarten, 2000).

1.3 Det studerade fallet
Den organisation som är föremål för studien är en avdelning inom ett privat
varuproduktionsföretag. Företaget kan sägas vara en traditionell produktionsindustri som är beläget i en småföretagarregion i södra Norrland. Det är en
manligt dominerad arbetsplats där avdelningens anställda tillhör LOkollektivet.
Företaget har växt och blivit en större koncern med företag i flera länder.
Ursprungsföretaget, där denna studie hämtar sin empiri, har kvar
produktionen på den ort där företaget startade, men delar av den har flyttat till
ett låglöneland. Koncernledningen är placerad på annan ort i Sverige.
Företaget är med andra ord inte längre liktydigt med fabriken.
Företaget på orten har genom åren förändrats på skilda sätt för att möta
ändrad efterfrågan och nya konkurrenskrav. Som ett led i förändringen har
arbetsorganisation ändrats mot en mer teamorienterad organisation (se vidare
avsnitt 5.1.2). De anställda på avdelningen har i princip arbetat vid en eller ett
fåtal maskiner men förväntas nu rotera mellan olika maskiner. De skall arbeta
målstyrt i team vilket innebär att även andra arbetsuppgifter kommer till. I
teamen finns nya arbetsroller som personalombud, kvalitetsombud och
teamombud. De anställda har därmed ställts inför en rad nya arbetsuppgifter.
För de nya uppgifterna krävs förutom manuella färdigheter även
teoretiska kunskaper, ändrade kunskapskrav som har både med den tekniska
utvecklingen att göra och de förändrade kvalitetskraven. Ledningen, liksom
de anställda framhåller dessutom att det finns ett ökat behov av sociala
färdigheter för att på ett bättre sätt kunna samarbeta kring eller dela på
arbetsuppgifterna inom teamen. Arbetet har således blivit mer komplext,
vilket för de anställda betyder att de behöver ha en bredare yrkeskompetens.
För att de anställda skall erhålla den efterfrågade kompetensen
organiserar företaget olika aktiviteter för lärande (se kapitel 5). Det är
aktiviteter som de anställda förväntas delta i.

1.4 Teoretiska utgångspunkter
Ansatsen i denna studie är att försöka förstå individers deltagande i
läraktiviteter i termer av motivation för att lära nytt och för att bredda sitt
yrkeskunnande.
Deltagande ses i det här sammanhanget som en funktion av individers
motivation. Motivation är en drivkraft att handla som antas vara beroende av
individers erfarenhetsbakgrund och de villkor som den inre och yttre
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kontexten sätter, och samspelet dem emellan. Deltagande, motivation,
individuella faktorer och förutsättningar i kontexten äger rum i ett komplext
samspel. En viktig utgångspunkt i studien är därmed att motivationen
utvecklas i ett samspel med omgivningen och gjorda erfarenheter (se vidare
kapitel 2).
Det finns en hel del forskning om individers deltagande i formella
utbildningar, där social bakgrund och utbildningsbakgrund är faktorer som
förklarar en stor del av deltagandet (se HSV, 2005). Det finns även forskning
om individers motiv för deltagande i formella utbildningar (se t.ex. Cross,
1981; Roos m.fl. 2000; Rubenson, 1975). En organisatorisk förutsättning som
visat sig påverka deltagande i utbildning är arbetet och hur arbetet
organiseras. I dessa avseenden är forskningen omfattande och visar att ett
mer kvalificerat arbetsinnehåll ökar förutsättningarna för att individers
motivation utvecklas och därmed deltagande (Hackman & Oldman, 1980).
En arbetsorganisation som ger möjligheter till initiativ, handlingsutrymme,
deltagande, problemlösning m.m. ökar anställdas intresse för lärande (se t.ex.
Gustavsson, 2000; Kock, 2002; Nilsson, 2003; Rönnqvist, 2001).
En annan organisatorisk förutsättning är hur läraktiviteterna presenteras
och ”erbjuds” för de anställda. Det handlar dels om innehållet, dels om
formerna för hur de organiseras. Ett innehåll som knyter an till arbetets krav
underlättar deltagande, vilket forskning har visat, särskilt för personer med
kort formell utbildning (Larsson, Alexandersson & Thång, 1991). Lärandet
blir något naturligt och nödvändigt, något som knyter an till arbetets krav.
Baksidan med ett för snävt lärinnehåll är att en instrumentell och kortsiktig
syn inte ger anställningsbarhet för den anställde. Forskning kring hur
läraktiviteterna skall organiseras på arbetsplatsen har skett i mindre
omfattning. Görs de organiserade läraktiviteterna mer tillängliga i tid och
rum, flexibla, socialt stödjande och individbaserade uppfattas de som mer
attraktiva (Svensson & Åberg, 2001).
Deltagandet bör dessutom ses i perspektivet av att läraktiviteterna är en
del av en organisatorisk förändringsprocess på företaget. Hur förändringar
planeras och genomförs utgör därmed en viktig del som kan antas inverka på
individers ställningstagande (se t.ex. Ellström, 2001).
De samhälleliga förutsättningarna i form av exempelvis globalisering,
ökad konkurrens och teknikutveckling finns med som bakgrundsfaktorer i
analysen. Dessa drivkrafter är avgörande för vad som händer i företaget och
det förändringstryck som uppstår där (Gill, Ellström & Kock, 2005; Nilsson,
2003). Därmed kan betingelserna för motivation och deltagande komma till
uttryck i intervjuer som indirekta effekter av dessa samhälleliga förändringar.
Frågan är också om direkta effekter kan ses på deltagandet utifrån vad som
diskuteras och behandlas på samhällsplanet.
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Vad kan då denna studie bidra till? Det finns som sagt en hel del forskning
inom de olika områden som har berörts, men det som i hög grad saknas är
studier som anlägger ett individperspektiv, där motivation och deltagande i
läraktiviteter ses som ett samspel mellan individrelaterade faktorer och
förutsättningar i arbetet som helhet. Ett sådant perspektiv kan ge nya insikter
om individers deltagande och hur individer inkluderas eller exkluderas i läroch utvecklingsprocesser på arbetsplatsen. Den teoretiska referensramen
kommer att utvecklas i kapitel 2.

1.5 Studiens syfte och frågeställningar
I början av detta kapitel har en bakgrund tecknats vad gäller frågor om
lärande i arbetslivet. Det handlar för företaget om att göra produktionen mer
flexibel, nyskapande och effektiv för att kunna möta förändrade krav och den
ökade konkurrensen. De anställda måste därmed vidga sitt kunnande för att
även fortsättningsvis vara anställningsbara. Genom deltagande i olika
aktiviteter för lärande skall de uppnå de kompetenser som det förändrade
arbetet kräver.
För de anställda kan lärande i arbetslivet handla om möjligheter till ett
mer innehållsrikt arbete som kan ge avtryck i människors välbefinnande samt
ökade utvecklingsmöjligheter och en ökad anställningsbarhet, vilket också
bl.a. LO arbetar för. LO har även en rättvise- och demokratiaspekt med i
argumentationen om individers lärande (LO, 2002).
Eftersom lärande beskrivs som gynnsamt ur flera aspekter är vilka
faktorer som påverkar anställdas deltagande i läraktiviteter, en viktig fråga att
ställa. Anställdas uppfattningar om vad som möjliggör eller hindrar ett
deltagande torde vara viktigt för att förstå lärande på arbetsplatsen.
I fokus för denna studie står individers deltagande i aktiviteter för lärande
på en produktionsavdelning, inom ramen för en organisationsförändring. Det
övergripande syftet med studien är att beskriva individers deltagande i
läraktiviteter när det gäller såväl faktiskt deltagande som deras inställning till
deltagande, samt hur eventuella skillnader mellan olika individer kan
förklaras. Det handlar om att få ökade kunskaper om anställdas uppfattningar
om sina egna och arbetets villkor samt andra förhållanden, som kan ligga till
grund för hur de anställda möter nya krav och deltar i läraktiviteter.
Läraktiviteterna anordnas av arbetsgivaren på arbetstid på arbetsplatsen. De
anställda förväntas delta vilket innebär att deltagandet inte är frivilligt på
samma sätt som om det gällde en utbildning utanför arbetet. Läraktiviteterna
kommer närmare att definieras i kapitel 2.
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Mot bakgrund av det övergripande syftet, och de teoretiska och praktiska
utgångspunkterna, kan följande huvudfråga formuleras: Vilka faktorer kan
förklara individers deltagande i olika typer av läraktiviteter för att lära nytt
och bredda sitt yrkeskunnande? Det gäller såväl faktiskt deltagande som
inställningen till deltagande. Närmare bestämt kommer studien att fokusera
på betydelsen av faktorer och mekanismer relaterade till individers motiv och
motivation för deltagande. Individers motiv och motivation antas i sin tur
formas i ett samspel mellan;
a) arbetsrelaterade faktorer med avseende på innehåll och utformning;
b) läraktiviteternas innehåll, utformning och förändringens mål och
genomförande;
c) individfaktorer relaterade till bakgrund och tidigare erfarenheter.
Resonemangen och de grundläggande antagandena bakom frågeställningen
utvecklas närmare i kapitel 2.

1.6 Avhandlingens disposition
Detta kapitel inleddes med att teckna en bakgrund till varför det kan vara
viktigt och intressant att studera individers deltagande i läraktiviteter på en
arbetsplats. Några teoretiska utgångspunkter har framställts och kapitlet har
avslutats med en presentation av studiens syfte och frågeställningar. I kapitel
2 presenteras den teoretiska föreställningsramen med en begreppsmodell som
följs i kapitel 3 av en genomgång av tidigare forskning kring de faktorer som
rör deltagande i läraktiviteter. I kapitel 4 redogörs för hur studien har
genomförts samt vilka metodologiska överväganden som gjorts. Vidare
beskrivs i kapitlet insamlingen av empiri, som bygger på intervjuer av tjugo
industriarbetare som arbetar vid en avdelning på ett produktionsföretag.
Produktionsföretaget, arbetsuppgifterna, de anställda och den region som
företaget finns i framställs i kapitel 5.
I de nästföljande tre kapitlen (6,7 och 8) presenteras resultaten, som är
tematiskt upplagda utifrån ämnena arbetets karaktär, läraktiviteter i en
organisationsförändring samt de anställdas motiv och vad som stöder eller
hindrar ett deltagande. De intervjuade ger sin syn på arbetet,
organisationsförändringen och läraktiviteterna, dess innehåll och
organisering. Dessutom presenteras motiven för lärande och eventuella
förklaringar till motiven. Därefter följer i kapitel 9 en analys av intervjuerna
som åtföljs av en avslutande diskussion i kapitel 10.
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2 Teoretisk föreställningsram
I detta kapitel presenteras inledningsvis en begreppsmodell. Därefter kommer
några centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter att redovisas.
Som beskrivits i kapitel 1 rör studien en grupp industriarbetares
deltagande i mer eller mindre organiserade läraktiviteter samt likheter och
skillnader mellan olika individers deltagande i dessa aktiviteter. Vilka
faktorer kan inverka så att vissa utnyttjar möjligheterna till deltagande i
läraktiviteterna, medan andra är mindre benägna att delta?
Det individuella perspektivet är centralt i analysmodellen, men
individens deltagande kommer att belysas utifrån de organisatoriska
förutsättningarna och samspelet däremellan. De teoretiska utgångspunkterna
är hämtade dels från den forskning som bedrivits inom vuxenpedagogik
rörande deltagande i utbildningar, dels från forskning om motivation och
lärande i arbetet.

2.1 Begreppsmodell
Det grundläggande antagandet om deltagande innebär att det kan förstås
utifrån individens subjektiva erfarenhetsbakgrund (kunskaper, intresse,
självförtroende etc.), som i sin tur är formad av utbildningsnivå, social
bakgrund och arbetserfarenhet, och det verkliga och upplevda
handlingsutrymmet som omgivningen medger, samt interaktionen dem
emellan. Det är individens handlande som står i fokus och det teoretiska
begreppet motivation är centralt. Motivationen skapas och förändras och är
beroende av sammanhang och erfarenheter, där erfarenheter är något som
individen både har och gör.
Något förenklat kan sägas att inom vuxenutbildningsforskningen har
individen i huvudsak stått i centrum, medan inom fältet lärande i arbetet har
fokus i stället varit på organisationen. Forskningen om arbetsplatslärande har
under en period starkt influerats av kontextbundna lärteorier, som under
senare tid har kritiserats för att individen i någon mening har glömts bort (jfr
Fullar & Unwin, 2004). Den här studien utgår från samspelet mellan
individen och organisationen. Det betyder följaktligen att individrelaterade
faktorer samt arbetet och arbetsplatsen antas spela en viktig roll, liksom de
läraktiviteter som de anställda skall delta i, aktiviteter som är en följd av en
organisationsförändring. Arbetsplatsen och de anställda finns dessutom i ett
vidare sammanhang, i en samhällelig kontext som antas påverka
arbetsplatsen och individen. Individerna bär med sig erfarenheter från skilda
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sammanhang som inverkar på ställningstagandet. Hur de ovan nämnda
faktorerna tolkas och erfars av individen – inom de ramar omgivningen sätter
– påverkar således individens motivation.

Yttre kontext:
t.ex. konkurrenstryck, regionala
förhållanden

Individrelaterade
faktorer

Individnivå

Motivation
Deltagande

Organisationsnivå

Arbetsrelaterade
faktorer

Lär- och
förändringsrelaterade
faktorer

Figur 2.1. Begreppsmodell över faktorer och dess samspel som antas ha betydelse för
individers deltagande i läraktiviteter.

Hur skall då den redovisade modellen förstås? Det är de anställdas
deltagande i läraktiviteter, i samband med en organisationsförändring, som
skall förklaras. De olika faktorerna som kan tänkas förklara deltagandet antas
hänga samman och interagera med varandra. Bestämningsrelationerna är med
andra ord ömsesidiga. Den visar att det teoretiska begreppet motivation som
en drivkraft för handlande har en central roll, och att motivation och
deltagande är nära knutna till varandra. Deltagande skall tolkas utifrån graden
av motivation som påverkas av och interagerar med de övriga faktorerna.
Några motivationsteorier kommer att närmare presenteras i avsnitt 2.4. I
studien lyfts de anställdas tolkningar av och uppfattningar om de objektiva
betingelserna fram, men de faktiska förhållandena finns också beskrivna.
Det antas således råda en växelverkan mellan deltagandet och övriga
faktorer, vilket bland annat betyder att en individs deltagande i läraktiviteter i
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sin tur kan leda till att individen blir motiverad att delta i andra läraktiviteter.
Annorlunda uttryckt är motivation en drivkraft för deltagande likväl som
deltagande i sin tur kan vara motivationsskapande (jfr Lave & Wenger,
1991).
De individrelaterade faktorerna rör sådant som individen är ”bärare av”
och som kan formas över tid, såsom individens kunskaper, sociala bakgrund,
utbildning och tidigare arbetserfarenhet (se t.ex. Rubenson, 2001). Dessa kan
tillsammans med kontextuella förhållanden forma den s.k. läridentiteten som
kan ha betydelse för hur individer möter nya lärutmaningar (se vidare kapitel
3). Till de individrelaterade faktorerna hör även kön, ålder och
familjesituation, som tillika kan innehålla en subjektiv dimension (Gorard &
Rees, 2002). Det kan handla om upplevda begränsningar och möjligheter som
kön och ålder kan sätta. Det fordras att individen har erforderliga kunskaper
för att kunna tolka och utföra de uppgifter hon/han ställs inför. Även här
finns en subjektiv aspekt. Om individen tror sig om att kunna så kan det ha
större betydelse för deltagande än det faktiska kunnandet (jfr Bandura, 1997).
De arbetsrelaterade faktorerna syftar på arbetets karaktär med avseende
på innehåll, organisering, planering, kompetenskrav etc., samt anställdas
upplevelse av arbetet som helhet. Hur arbetsuppgifterna och
arbetsorganisationerna är utformade antas ha betydelse för hur nya
utmaningar tas emot (Boud & Garrick, 1999; Börnfelt, 2006; Davidsson &
Svedin, 1999; Ellström, 1992; Kock, 2002). Det handlar om
arbetsuppgifternas komplexitet och graden av autonomi, om arbetsfördelning
och ansvarsfördelning i arbetet. Hur meningsfullt och betydelsefullt arbetet
upplevs antas också ha betydelse samt att det ges möjlighet att påverka
arbetets utformning (Hackman & Oldman, 1980). Upplevelsen av arbetet kan
antas hänga samman med yrkesidentiteten och de kulturer som råder på
arbetsplatsen (Thunborg, 1999).
Arbetet är under omdaning inom en större organisationsförändring,
varvid förändringsprocessens ”design” är av betydelse. Det rör förändringens
mål och inriktning, förändringstryck och ledningsstöd, och inte minst
anställdas delaktighet i förändringsprocessens olika faser (Ellström, 2001,
2002; Svensson, 1997). Läraktiviteterna är en del i denna förändringsprocess.
Hur läraktiviteterna som de anställda skall delta i är utformade till
innehåll och organisation är ytterligare en utgångspunkt för att förklara
anställdas inställning och handlande (Svensson & Åberg, 2001). Här
fokuseras på de anställda möjligheter att delta. I det sammanhanget antas tid,
utrymme och stöd av olika slag vara viktiga komponenter, men även hur de
har lärt sig de arbetsuppgifter de nu arbetar med. Vad gäller stöd åsyftas
ledningens (på olika nivåer) förhållningssätt, arbetskamrater, handledare/lärare samt manualer och instruktioner av olika slag.
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Den yttre kontexten, dvs. de samhälleliga förutsättningarna i form av
exempelvis globalisering, ökad konkurrens, teknikutveckling finns med som
bakgrundsfaktorer. Dessa drivkrafter är avgörande för vad som händer i
företaget och det förändringstryck som uppstår där (Kock, 2002). Individen
påverkas på så sätt indirekt, men bör sannolikt även påverkas direkt av
samhälleliga förändringar där exempelvis begrepp som att vara föränderlig
och flexibel har ersatt ord som stabilitet och rutinisering (Bauman, 2002;
Giddens, 1991/2002; Illeris, 2003; Sennett, 2000). Även mer regionala
förhållanden som kulturella yttringar antas utöva inflytande.
I de närmast följande avsnitten kommer begreppen deltagande och
läraktiviteter att definieras. Därefter kommer deltagande, i termer av
handlande samt motivation att behandlas som sedan följs av en presentation
av motivationsteorier, närmare bestämt tre med delvis olika utgångspunkter.

2.2 Deltagande i läraktiviteter – en definition
Begreppet deltagande i utbildning är i litteraturen inte entydigt definierat. En
vid tolkning av deltagande är ”sustained deliberate efforts to learn” (Cross,
1981, s. 52). I den betydelsen är i princip alla deltagare, eftersom lärprocesser
hos individen dagligen och stundligen försiggår. Definitionen kan dock
begränsas till ”organiserat lärande”, eller i en än mer snäv bemärkelse att
delta i sammanhang då någon form av betyg används. I denna studie väljer
jag att definiera deltagande som anställdas medvetna och aktiva engagemang
i mer eller mindre organiserade läraktiviteter för att lära nytt. Närmare
bestämt kan deltagande definieras i termer av dels faktiskt deltagande, dels
inställningen till deltagande.
Inom utbildningsforskningen rör deltagande främst studier om varför
individer deltar i formella utbildningar eller inte. I det här sammanhanget
vidgas deltagandet till att även innefatta lärtillfällen som inte enbart är
institutionaliserade. Utbildningsbegreppet vidgas således till läraktiviteter.
Med läraktiviteter åsyftas de verksamheter som antas främja lärande.
Aktiviteterna kan vara av vitt skilda slag, exempelvis att delta i utbildningar,
samtala med och rådfråga medarbetare, följa en föreläsning, läsa en bok eller
handledning är några tänkbara verksamheter. Eftersom aktiviteterna varierar,
kan styras och planeras men även vara helt oplanerade, kan de delas in i
formella, icke-formella och informella läraktiviteter (Borgström, 1988;
Rönnqvist, 2001). Med formella läraktiviteter menas planerade aktiviteter
som olika former av utbildningar (kurser, föreläsningar) och som, mycket
förenklat och generaliserande, anses leda till teoretiska kunskaper. Om
aktiviteterna inte i lika hög grad är planerade, som exempelvis självstudier,
arbetsrotation, gruppdiskussioner eller genom olika former av instruktion i
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samband med utförande av arbetet, talas om icke-formella aktiviteter.
Informella aktiviteter slutligen syftar på den dagliga verksamheten där
oplanerade händelser, diskussioner och samtal med medarbetare, eller genom
att själv experimentera och pröva sig fram, kan ge upphov till lärande. Den
kunskap det då handlar om, förenklat uttryckt, är av mer praktisk karaktär,
dvs. ett lärande som kan ta sig uttryck i ökade färdigheter. De informella
läraktiviteterna kan vara oplanerade, men det krävs oftast en organisation för
att stimulera även dessa aktiviteter.
De läraktiviteter som i denna studie främst kommer i fråga är framför allt
icke-formella läraktiviteter och till viss del formella (se kapitel 5). Det finns
på arbetsplatsen även informella aktiviteter som de anställda deltar i, men
som beroende på sin karaktär är svårare att få fatt i.

2.3 Handlande och motivation
När människors handlande skall förstås och förklaras är det vanligt att
begreppet motivation används som en förklarande faktor. Det finns ett brett
spektrum av teorier kring handlande och motivation. I det följande kommer
utgångspunkterna för denna studie, avseende handlande och motivation, att
redovisas.

2.3.1 Handlande
Deltagande är en form av handling som individen utför eller genomför.
Handlandet kan beskrivas som aktiviteter styrda av drivkrafter, som har sin
grund i och påverkas av individens önskan och vilja, som hänger samman
med intresse och behov, som kan vara både medvetna och omedvetna, i
interaktion med olika kontextuella faktorer över tid. De kan ligga till grund
för de skäl som vi har för våra handlingar. De kontextuella faktorerna är såväl
objektiva som subjektiva och kan bestämma det verkliga och upplevda
handlingsutrymmet. Individer kan exempelvis bedöma handlingsutrymmet
olika, beroende på skilda individuella erfarenheter.
Drivkrafterna kan beskrivas som människans motivation. Förutom
motivation fordras för att individen skall kunna handla att hon/han har
nödvändig kompetens, dvs. hon/han är kapabel att utföra handlingen (se t.ex.
Ambrose & Kulik, 1999; Kaufmann & Kaufmann, 1998).
En fråga som länge varit föremål för diskussion är om människan handlar
avsiktligt och har motiv för sina handlingar eller om hon handlar irrationellt
och omotiverat. I synnerhet aktualiseras frågan när det rör individers
deltagande i läraktiviteter på en arbetsplats inom ramen för en organisationsförändring initierad av arbetsgivaren. Hur kan individens handlande i det

13

Kapitel 2 – Teoretisk föreställningsram

sammanhanget förklaras? Finns det frihetsgrader inom de verkliga och
upplevda ramarna?
Min utgångspunkt är att människan i allmänhet handlar avsiktligt. Jag
sällar mig därmed till Molanders (1993, 1996) och Kruglanskis (1996)
definitioner. Med avsiktligt handlande, menar Molander (1993, 1996), att
individen kan ange skäl till varför man handlar som man gör, sett ur den
handlandes perspektiv. Alla handlingar ingår i ett sammanhang och måste
alltid förstås utifrån sammanhanget. En individs skäl kan vara reaktioner på
och orsakade av omständigheter i det sammanhang handlandet sker. Det kan
vara mer eller mindre givna spelregler som formas av organisationen eller
samhället, t.ex. maktrelationer och produktionssätt, enligt Molander.
Individen kan vara i den situationen att hon inte kan göra något åt
spelreglerna eller behöver inte vara särskilt medveten om dem. Det betyder,
som exempelvis Mills (1940) tidigt betonade, att motiven inte behöver vara
formade i människan utifrån hennes egna önskningar utan är snarare svar på
omgivningens förväntningar. Det handlar således om att motiv kan formas i
sociala interaktioner och är beroende av människors olika
betraktelsehorisonter.
Ett skäl eller motiv är i första hand ett svar på frågan varför man gör si
eller så, då den handlande anger målet, poängen eller innebörden med
handlingen. Människan handlar då utifrån vad hon tror på, har erfarenhet och
kunskap om (jfr Kruglanski, 1996; Pierce, 1990). Enligt Molander (1996)
innebär inte avsiktligt handlande att man nödvändigtvis behöver ha en
konkret avsikt med handlandet, som att uppnå något för framtiden. Det kan
också röra sig om skäl som att man gillar att göra på ett visst sätt, eller att det
är rätt att göra på det sättet (”så gör man här”). Ibland kan skälen vara så
uppenbara att man inte genast kan ange ett skäl (jfr rutiniserat handlande).
Handlandet kan vara avsiktligt även om man säger sig inte veta varför man
handlar. Man vill kanske inte veta av olika skäl (skam, skuld, hämnd) och
håller det därmed undantryckt, men kan efteråt komma underfund med eller
erkänna varför man handlat på ett visst sätt. Kruglanski (1996) talar om
motiv som ”opererar bakom scenen”.
Om handlandet inte är avsiktligt kan det ses som att det är ”något som
bara händer”. Individen ser inte händelsen som något man är upphov till och
kanske heller inte förstår sitt eget handlande.
Att människan har avsikter och mål kan uppfattas som att människan
alltid är medveten och rationell i allt sitt handlande. Men utifrån ovanstående
resonemang om hur motiven formas kan man förstå att människors handlande
emellanåt, eller kanske till och med ofta, kan vara irrationellt och omedvetet.
Min utgångspunkt är att människan bör betraktas som målsökande och
meningsskapande och i den meningen handlar avsiktligt, men att handlande
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kan vara grundat på omedvetna ställningstaganden och vara svar på yttre mer
eller mindre formulerade krav och förutsättningar. Handlande kan även ske
på rutin. Det är vad som händer då uppgifter blir invanda och igenkända, dvs.
när man lärt sig utföra uppgiften och arbetet sker automatiskt.
Vad gäller målformuleringen i förändringsarbete visar flera empiriska
studier att avsikterna eller målen sällan medvetet är planerade på förhand (se
ex. March & Olsen, 1989). Avsikterna kan formas under tiden i själva
handlingen, eller i efterhand för att förklara och förstå ett beteende som
eventuell vägledning till fortsatt handlande eller för att rättfärdiga det man
gjort. Jag menar, med stöd av Molanders (1996) resonemang, att handlingen
kan ses som avsiktlig i själva agerandet även om målet eller skälet till att
utföra en handling i förväg inte är planerad. Det skulle kunna uttryckas som
att skälen formas i själva handlandet och inte nödvändigtvis behöver vara
planerade och formulerade på förhand av individen.
Avslutningsvis bör än en gång poängteras att handlandet bör förstås
utifrån sitt sammanhang, där för övrigt avsikterna, motiven eller målen kan
formuleras. Ramarna på olika nivåer (mikro, meso och makro), objektiva
som subjektiva, utgör villkoren för individens handlande. I den här studien är
motivation, som har att göra med individers motiv för handlande, i centrum.
Hur används då begreppet motivation och vad rymmer fenomenet?

2.3.2 Motivation
Motivation är nära knutet till handlandet och används som teoretiskt begrepp
för att förstå och förklara individens agerande. Vad menas då med
motivation? I allmänhet avses en individs drivkrafter att handla. Motivation
härleds från det latinska ordet motivum2 som har med rörelse att göra.
Drivkrafterna bestämmer formen på, riktningen för, intensiteten av och
längden på handlandet (Pinder, 1998). Ordet motiv, som ibland används
liktydigt med motivation, kan ses som en delaspekt som uttrycker en avsikt,
ett skäl eller uttalat mål med att utföra eller avstå från en handling.
Teorier om handlande, kan även vara teorier om motivation. Ambrose &
Kulik (1999) menar att det kanske är felaktigt att framledes kalla de s.k.
motivationsteorierna just motivationsteorier. En bättre beskrivning utifrån hur
de numera används inom fältet ”work motivation” kan i stället vara att tala
om teorier om mänskligt beteende.
Det finns i ett stort antal teorier inom området. Jag har inte för avsikt att göra
vare sig en heltäckande eller översiktlig bild av fenomenet utan koncentrerar
mig på några teorier som jag bedömer vara relevanta för studien. Jag inleder
2

Nationalencyklopedin
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med att göra några nedslag i ”motivationslandskapet” innan teorierna
presenteras.
Det teoretiska begreppet motivation används främst av psykologer.
Begreppet används även flitigt inom pedagogiken. Inom vuxenpedagogik
t.ex., har motivationen utgjort en förklaringsgrund till varför människor
deltar, eller inte deltar, i utbildning. Motivationen har setts som väsentlig
både för att initiera och för att fortsätta delta i lärprocesser (Bron & Stattin,
2004). Inom arbetslivet har det används för att förklara engagemanget i
arbetet (Vroom, 1966/1994) och har varit vanligt förekommande i en del
managementlitteratur (se t.ex. Davies, 2001). Även i vardagsspråket används
det flitigt3, där det mer folkpsykologiska begreppet inte alltid
överensstämmer med det vetenskapliga begreppet, vilket kan försvåra
användningen av det4.
Min uppfattning är att motivationsbegreppet hittills har förekommit
sparsamt inom forskning om arbetsplatslärande. Det kan ha att göra med att
en betoning av individers motivation, kan leda tankarna till att det enbart
handlar om individens personliga egenskaper om individen deltar eller inte i
lärprocesser. Forskningen inom arbetsplatslärande har i stället särskilt
framhävt de strukturella faktorerna, varvid det har handlat om hur de
objektiva arbetsvillkoren skall arrangeras för att gynna lärande. Följaktligen
har de individuella skillnaderna inte tagits i nämnvärt beaktande. Det kan
även ha att göra med att själva ordet motivation ibland kommit att ersättas av
andra termer som exempelvis anställdas kreativitet, engagemang och
beteende, vilket Ambrose & Kulik (1999) framhåller. Gardell (1986) t.ex.
hävdar dock att det framför allt har handlat om individrelaterade faktorer, när
det har rört engagemang i arbetet.
Ovan har en genomgång av avsiktligt handlande skett som skulle kunna
uttryckas som att när människan handlar kan hon ange skäl för sina
handlingar. Människan handlar utifrån vad hon tror på, har erfarenhet av och
kunskap om inom ramen för de förutsättningar som ges. Motivation kan även
ses som en aspekt av handlandet, som utvecklas i samspel med omgivningen.
Därmed är de omgivande faktorerna viktiga. Motivation har ofta betraktats
som en inre drivkraft där de omgivande faktorerna har fått stå i bakgrunden
(Volet & Järvelä, 2001).

3

En sökning på ordet motivation på internet gav mer än 65 000 000 träffar
För en sammanfattande genomgång av motivationsteorier gällande arbetet, se t.ex.
Kaufmann & Kaufmann (1998) och Ambrose & Kulik (1999), samt Pinder (1998).
Om motivation för deltagande i vuxenutbildning, se t.ex. Cross (1981) och Ahl
(2004).
4
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I den här studien är det även av vikt att förstå intensiteten av handlandet.
Vad är det som gör att vissa till fullo deltar medan andra inte deltar alls?
Motivation är då inte något individen har eller inte har, utan snarare något
som individen har mer eller mindre av i förhållande till situationen.
Individers motivation bör därmed ses som ett kontinuum där intensiteten eller
graden av motivation varierar (Wlodkowski, 1999). I deltagarperspektiv kan
det även betyda att en individ kan vara motiverad att delta i en speciell typ av
aktivitet men inte i andra. Individen kan även ha en allmän och vidare
motivation, och vill delta i ”allt”, men att det kan finnas intensitetsskillnader i
motivationen.
Ahl (2004) lyfter fram motivationens relationella aspekt, vilket innebär
att man alltid är motiverad eller omotiverad i förhållande till något, i relation
till en aktivitet (jfr Molanders, 1996, resonemang om att skälen skall ses i ett
sammanhang). Individers motivation bör således ses utifrån vem som
formulerar målen för handlingen (jfr Molanders, 1996, uttryck ”så gör man
här”). I vissa motivationsteorier förutsätts människor helt fritt kunna
formulera mål. Man tar då inte hänsyn till att det inte står var och en fritt att
välja, menar Ahl (2004) och betonar att det finns fysiska och materiella
begränsningar tillika att kulturen påverkar vad som är värt att eftersträva (jfr
Mills, 1940).
I utbildningssammanhang och arbetslivssammanhang, vad gäller
deltagande, finns samhället respektive arbetsgivaren med som formulerare av
målen. Vill man inte som anställd hänga med, eller ställa upp på målen,
uppstår motivationsproblem utifrån arbetsgivarens perspektiv som definierar
målen. Det är när någon vill att någon annan skall göra något, och den andre
inte är med på noterna som motivationsproblem uppstår. Det är således
viktigt att ta i beaktande vem som formulerar målen och vem som sätter
normen för handlandet. Paldanius (2002) problematiserar motivationsproblemet i det avseendet i sin studie om arbetslösa som inte vill delta i
kunskapslyftet, trots att kunskapslyftet anses viktigt och nyttigt ur ett
samhällsperspektiv och som formulerats av samhället.
I en förändringsprocess på ett företag är det i första hand företaget som
definierar målen. För att individen skall vara motiverad att delta måste
hon/han omforma företagets mål till egna mål, som kan sammanfalla med
företagets mål (att i någon mening dela ”konceptet”). Skälen kanske då inte
utgår från den egna viljan utan är formad av situationen, där exempelvis
normen på arbetsplatsen är den bestämmande (”så gör man här”). Därmed
kan deltagandet ses som snävt produktionsinriktat utifrån företagets intresse.
Motivationsproblem kan då uppstå om inte individen vill vara med om
förändringen. En annan utgångspunkt kan vara att även se deltagandet som
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främjande av arbetsmiljö, individens utveckling och anställningsbarhet, något
som jag inledningsvis i kapitel 1 resonerade om.
Det är därför vanligt att skilja mellan inre och yttre motivation (se bl.a.
Deci & Ryan, 1985). Med inre menas människans behov av kompetens och
självbestämmande. Det handlar exempelvis om att vara intresserad av, att
känna glädje inför, att bli upprymd av (a.a.), dvs. att kunna själv och att klara
sig själv i någon mening. Att lära för lärandets skull, för att det är kul att
kunna, brukar vara ett exempel på inre motivation. Handlandet har med andra
ord ett egenvärde. Yttre motivation är följaktligen något som inte kommer
från individen utan något som andra människor förser en med, som
exempelvis belöning och straff, tvång och sociala normer. Man kan
exempelvis vara motiverad att handla för att man får högre lön, eller för att
det är bra för företaget.
Vad gäller inre och yttre motivation så kan de vara svåra att särskilja och
i våra handlingar finns ofta inslag av båda. Exempelvis kan man göra något
på grund av yttre motivation (man får betalt för det eller man är tvungen),
men att man också fortsätter för att det är intressant. När det gäller lön kan en
rad andra aspekter ha inflytande. Högre lön leder inte alltid, kanske till och
med sällan till bättre prestation, men ger ett slags mått på hur man värdesätts
i förhållande till andra, varvid den inre motivationen kan få näring.
Ellström (1996) kopplar ihop inre och yttre motivation med
utvecklingsinriktat respektive anpassningsinriktat lärande. Han hävdar att om
tonvikten läggs på yttre motivation antas det främja ett mer regelbaserat
handlande och individen kan utveckla en mer instrumentell syn på arbetet.
Inre motivation däremot antas underlätta ett mer utvecklingsinriktat lärande
och med det även en högre grad av arbetstillfredsställelse. Ahl (2004),
hänvisar till Frey (1997) och uttrycker det som att för individen torde inre
motivation vara bäst. Att känna att man får bestämma själv, upplevelsen av
att ha ett intressant arbete, få styra sin egen tid leder sannolikt till ”bättre
hälsa, ökat lärande och ökad kreativitet” (Ahl, 2004 s.48). Hon säger vidare
att det inte behöver vara bäst för arbetsgivaren, utifrån att de yttre motiven är
satta av dem. De motiven kanske inte stämmer överens med individens inre
motiv.
Cameron och Pierce (2002) gör gällande att tron på den inre motiverade
människan som inte behöver yttre belöningar är idealistisk och kan dessutom
vara diskriminerande. Det torde innebära, enligt min tolkning, att drivas av
inre motivation kan förutsätta att det exempelvis finns en inkomst alternativt
kapital att utgå från och leva av. I någon mening kan det låta bättre att drivas
av sin inre motivation. Cameron och Pierce skriver att det inte går att dra
några generella slutsatser om huruvida yttre belöningar är bra eller dåliga.
Forskningsresultaten, enligt dem, visar att det beror på situationen,
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belöningen i sig, återkopplingen, hur belöningen administreras och vem som
erbjuder och tar emot belöningen.
Något som är intressant i sammanhanget och ger perspektiv på individen
i det sociala sammanhanget, är att jämföra olika kulturer. Enligt Iynger &
Lepper (2002), föredrar amerikaner att välja själva, medan asiater ansåg det
bättre att andra valde åt dem. Den inre motivationen ökade i båda fallen.
Järvelä (2001) skriver förenklat uttryckt, att i väst värderar man personlig
frihet, oberoende och särart, medan man i öst värderar beroende och
samhörighet.

2.4 Motivationsteorier
I studien fokuseras tre olika motivationsteorier med delvis olika inriktningar.
Den första teorin, förväntan-valensteorin tar sin utgångspunkt företrädesvis
i individers rationella val. För att en individ skall delta måste läraktiviteterna
upplevas som värdefulla i förhållande till de behov (valens) den anställde har.
Den anställde måste även tro sig ha möjlighet att genomföra utbildningen
samt bedöma att deltagandet leder till vissa eftersträvansvärda resultat
(förväntan). Resultatet formas i sin tur av individens bakgrund och
erfarenheter. Den andra teorin som behandlas är teorin om
arbetskarakteristika utifrån Hackman och Oldman (1980). Denna teori tar sin
utgångspunkt i arbetets innehåll där motivationen bestäms av ett samspel
mellan arbetets innehåll, individens upplevelse av arbetet samt de
individuella bakgrundsfaktorerna. Det tredje perspektivet rör motivation ur
ett mer renodlat kontextuellt perspektiv, där handlande och motivation
förutsätter varandra. Individen är på så sätt i direkt samspel med
omgivningen och de två är därmed svårskiljbara (Volet & Järvelä, 2001).

2.4.1 Förväntan – valens
Handlandet kan ses som ett resultat av avsiktliga val. Utifrån att människan
står inför ett val, kan hon ha olika motiv eller skäl för att delta eller att inte
delta. Förväntan-valensteorin utgår från att människor kan vara motiverade
att arbeta och/eller utbilda sig när man tror att den krävda insatsen ger
önskade effekter, och man tror sig klara av att utföra det förväntade eller
önskade. Förväntan-valensteorin kallas av Amrose och Kulik (1999) för ”oldfriend” eftersom det är en traditionell motivationsteori. Den har kritiserats för
dess utgångspunkt att människor handlar rationellt och styrs av medvetna
föreställningar för att nå de personliga målen, vilket flera ifrågasätter.
Människan kan istället agera efter vad som förväntas av henne. Teorin har nu
inte samma aktualitet som tidigare, men förekommer i kombination med
andra teorier.
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Rubenson (1975, 1976, 1977) har använt sig av förväntan-valensteorin
för att förklara deltagandet i utbildningssammanhang. Han har inspirerats av
Vroom (1966/1994) bland andra, som studerat arbetsmotivation. Enligt
Vroom är människor motiverade att arbeta när de förväntar sig att de klarar
av att uppnå det som de vill få ut av sitt arbete. Arbetet skall ge önskade
effekter som exempelvis belöning i form av lön eller uppskattning,
belöningar som är av värde för individen. Belöning skall alltså ses i vid
bemärkelse.
När Rubenson (1975, 1976, 1977) talar om valens i utbildningssammanhang avser han individens uppfattning av att utbildningen uppfyller
de upplevda behoven som exempelvis att få högre lön, kunna avancera i
yrket, få nytt yrke. Om individen dessutom har en positiv förväntan på att
klara studierna och tror att utbildningen ger önskade konsekvenser, är
sannolikheten stor att individen deltar i utbildningen.
Rubenson har utvecklat förväntan-valensmodellen till att även innefatta
den aktuella livssituationen, dvs. för att få en djupare förståelse för
deltagande måste hänsyn tas till de sammanhang som människan befinner sig
i. Valens och förväntan skall ses i relation till individens aktuella
livssituation, menar Rubenson, eftersom människor har olika behov i olika
skeden av livet. I arbetslivssammanhang torde det mer knyta an till
människans kunskapsbehov utifrån arbetets krav och de anställdas
handlingsutrymme. Han lyfter även fram att tidigare erfarenheter påverkar
människors självförtroende som i sin tur påverkar motivation och därmed
deltagande.
Kruglanski (1996) behandlar förhållandet mellan mål och handling.
Målet definieras som en önskvärd framtida ”scen” som förhoppningsvis skall
infrias genom handling. Han ställer frågan hur man kan veta eller bevisa för
sig själv att målet verkligen är ett mål värt att sträva mot, eller värt att ha som
mål överhuvudtaget. Här talas om ”attainability and desirability”(nåbarhet
och önskvärdhet), (Kruglanski, a.a.) vilket kan jämföras med begreppen
”expectancy and valance” (förväntan och valens).

2.4.2 Arbetskarakteristika
En annan utgångspunkt är att förklara deltagande utifrån arbetets innehåll och
utformning. ”Work design” räknas också till ”old friends”, enligt Ambrose
and Kulik (a.a.). Hackman och Oldman (1980) hävdar att motivationen för
att vilja utvecklas i arbetet bestäms, förutom av individuella faktorer, av
arbetets innehåll och utformning och individers upplevelse av arbetet. Här är
antagandet att deltagande i lärande på arbetsplasten hänger samman med
viljan att utvecklas i arbetet. Hackman och Oldmans (1980)
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arbetskaraktäristikamodell utgår från att enskilda människor har ett
utvecklingsbehov som måste eller behöver stimuleras. Stimulering av
utvecklingsbehovet antas leda till bättre motivation och prestation i arbetet.
Ju mer av följande karakteristika, desto mer bäddar det för engagemang i
arbete och följaktligen, enligt ovanstående antagande, deltagande i
läraktiviteter. Arbetskarakteristika gäller följande:
x variation i arbetet som handlar om att kunna använda olika
kompetenser
x uppgiftsidentitet som rör i vilken grad den anställde kan utföra och
avsluta en hel arbetsuppgift (helhetsinriktning) samt
x uppgiftsbetydelse (praktisk betydelse), vilket innebär i vilken grad
den anställde kan se en mening med det som utförs.
Dessa tre arbetskarakteristika utgör grunden för hur anställda ser sitt arbete
som meningsfullt eller inte. Sedan tillkommer:
x autonomi, som handlar om i vilken grad den anställde har kontroll
och ansvar för den egna arbetssituationen. Finns autonomi i arbetet
kan de uppleva arbetet som ansvarsfullt och därmed
motivationsskapande.
x feedback. Att de anställda får feedback på det de gör. Det är
exempelvis viktigt att en ledare ger återkoppling på arbetets
utförande och framsteg. Det är viktigt för motivationen, men också
en grundläggande förutsättning för att man skall kunna lära av
erfarenheten.
Hackman och Oldman (1980) betonar att vad gäller arbetskarakteristika är
det arbetstagarnas subjektiva upplevelser som är viktiga. Det betyder att en
grupp som i stort sett har likartade arbetsuppgifter kan uppfatta dem olika och
därmed kan motivationen i gruppen variera. Hackman och Oldman (1980 s.
83) har därför lagt till vad de kallar moderatorvariabler. Det innebär att
motivationen i arbetet även hänger samman med:
x individens kompetens. Individen måste ha den kompetens som är
nödvändig för klara av arbetet
x graden av utvecklingsbehov. Individer har olika behov eller motiv för
sitt engagemang
x arbetstillfredsställelsen. Det rör arbetsvillkoren för övrigt som
exempelvis lön, arbetskamrater och anställningstrygghet.
Sammanfattningsvis utgör de fem först nämnda arbetskarakteristika grunden
för de tillstånd som människan vill uppleva för att vara motiverad och känna
engagemang i sitt arbete och därmed en vilja att utvecklas, dvs. delta i
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läraktiviteter. Men det finns individuella skillnader hur dessa arbetsvillkor
uppfattas och utifrån de tre sistnämnda moderatorvariablerna.
Teorin har kritiserats för att den mer passar för en viss typ av anställda
och en viss typ av arbete (jfr Kaufmann & Kaufmann, 1998). Det är inte
säkert att alla värdesätter exempelvis variation och självständighet. Det kan
av vissa upplevas som stressande. En hög grad av rutin, regler och icke
självbestämmande kan också vara en nödvändighet i vissa arbeten som
exempelvis säkerhetsarbete inom kärnkraftverk, flyg etc. En annan kritik är
att faktorerna i arbetslivet har fångats genom individens subjektiva
bedömning av dem och inte genom objektiva metoder. Därmed kan det vara
individens attityder eller omgivningens värderingar som kommer till uttryck i
till synes objektiva faktorer. Det kan ha betydelse när arbetets
motivationspotential behöver bestämmas som ett led i att utveckla arbetet.

2.4.3 Motivation utifrån ett kontextuellt perspektiv
Den första teorin som har presenterats kan sägas fokusera på individen och
dennes uppfattning och bedömning med hänsyn taget till omgivningen,
medan den andra utgår från omgivningen (kontexten) som sedan individen
förhåller sig till. I den utgångspunkt som presenteras härnäst integreras
individ och omgivning. Det skulle kunna beskrivas som Gustavsson (2004,
s.68) skriver i fråga om de kontextuella lärteorierna, att kontexten skall ses
som en ”helhet som människan är en del av snarare än ett ´rum´ som finns
utanför människan”.
Från att tidigare i huvudsak ha sett motivation som dekontextualiserad,
dvs. kontexten har funnits som en vag bakgrund som har effekter på
motivationen, ser många nu, enligt Volet (2001), kontexten som det som i
huvudsak konstituerar motivationen. Synsätt i riktning mot ett mer
kontextuellt inflytande härrör troligen, anser Volet & Järvelä (2001) från att
man i lärteorier sett lärande som en rationell process grundad på kognitiva
modeller. Allt eftersom de mera situationsbundna lärteorierna har fått gehör
har även motivationsforskarna gått dithän. De situationsbundna
motivationsteorierna är ännu inte så väl utvecklade, menar Turner (2001).
Volet (2001) uttrycker det som att motivation inte kan ses som en separat
variabel eller en distinkt faktor, som kan förklara individers beredskap att
handla. Individers motivation bör ses som en ”reflektion av den sociala och
kulturella miljön”. Det gäller, enligt henne, att se ”självet” och kontexten
(self and context) som integrerade delar. Motivation bör därmed ses i termer
av aktivt deltagande och engagemang i läraktiviteter. Motivation och
deltagande torde därmed kunna sägas vara två sidor av samma mynt.
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Gränsen mellan individ, organisation och samhälle tenderar med detta synsätt
att lösas upp. Att inte se denna helhet, hävdar till exempel Ahl (2004), kan
innebära att världen studeras i nämnda nivåer och att eventuella problem
förläggs på en av nivåerna. Individen kan som följd få ”bära hundhuvudet”.
Med en helhetssyn går det inte heller att dela upp i inre och yttre motiv, då de
följaktligen hänger samman.
När motivation har en kontextuell utgångspunkt läggs stor vikt vid den
sociala dimensionen, dvs. hur individerna interagerar med varandra
(Linnenbrink & Pintrich, 2001). Det handlar om att delta i en ”community of
practice”. Motivation beror på så sätt på individers inflytande på varandra i
deras omgivning, som hänger samman med olika individers motiv, tidigare
erfarenheter och subjektiva värderingar av hinder och erbjudanden i den
aktuella situationen. Skilda individer ger olika bidrag och tolkar kontexten
olika. Praxisgemenskapen kan därmed hindra eller stödja motivationen. Här
kommer de sociala faktorerna in som gruppnormer, socialt stöd, uppskattning
etc. Det betyder även att motivationen i sin tur kan influera aktiviteter.
En som har ett tydligare individperspektiv än andra situationsteoretiker är
Boekaert (2001). Det finns både en individuell och en social dimension av
situerad motivation. Boekaert (a.a.) talar om motivation som en situerad
konstruktion, där grundantagandet är att vad individer tänker sig göra i en
lärmiljö och vad de sedan verkligen gör för att uppnå målen i hög grad beror
på hur de i situationen uppfattar de olika lärsituationerna och deras kontexter.
Det vill säga att motivationen utvecklas under tiden i lärsituationen i
integration med kontexten. Hon betonar att det inte är lärsituationen i sig
som är betydelsefull utan vilken mening lärandet och lärsituationen har för
individen. Olika människor kan därmed tolka samma kontext på skilda sätt.
Volet (2001) anser, att både en kognitiv och en situerad utgångspunkt är
att föredra, vilket jag också ansluter mig till. Volet menar för övrigt, att hur
influenserna från makronivå inverkar på motivationen är otillräckligt
beforskat.
Min utgångspunkt är att individers motivation måste ses i ett kontextuellt
perspektiv. Jag menar att den kontextuella utgångspunkt som beskrivits ovan,
är användbar när människors handlande inte baseras på i förhand planerade
avsikter, utan avsikterna formas i handlandet. Jag vänder mig mot ett
socialkonstruktivistiskt synsätt, om fokus enbart sätts på människors
upplevelse av kontexten. Jag vill även lyfta fram de objektiva villkor som
sätter ramar. En del hävdar dock att motivationen mindre sällan har tagit
hänsyn till de subjektiva uppfattningarna och tolkningarna av kontexten, utan
det är de objektiva faktorerna som har fått sätta ramarna. Även om jag ser att
individ och kontext finns i ett komplext samspel anser jag det kan särskiljas
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och att det i ett analytiskt skede kan vara nödvändigt att skilja de olika
nivåerna.

2.5 Sammanfattande kommentarer
I den här studien är ansatsen att försöka förstå individers deltagande utifrån
deras subjektiva erfarenhetsbakgrund inom ramen för de förutsättningar
omgivningen erbjuder, och samspelet däremellan. I fokus står individen och
individens motivation som drivkraft för handlande, men individens
handlande måste förstås utifrån sitt sammanhang, både organisatoriskt och
samhälleligt, med såväl en objektiv och subjektiv dimension och ett samspel
mellan individ och omgivning.
Den till individen knutna motivationen lyfts ut som en förklarande faktor
och ses i ett kontextuellt perspektiv. Motivationen är därmed föränderlig och
kan omformas, förstärkas eller avmattas i handlingen och av de
förutsättningar som omgivningen ger. Utgångspunkten är även att den
omgivning som påverkar individens handlande inte är objektiv och entydig.
Uppfattningarna om den kan skilja mellan individer. En individ tolkar således
det nya genom de erfarenheter som individen bär med sig. Dessutom är inte
människor i en situation antingen motiverad eller omotiverad, utan det
finns dimensioner av fenomenet.
Efter en genomgång av motivationslitteratur kan sägas att det inte finns
någon enhetlig definition av begreppet motivation, inte heller vad som
påverkar motivationen. Ändock finner jag begreppet användbart. Det är ett
teoretiskt, tillika ett vardagligt begrepp som har använts i sammanhang när
individers handlande vill förstås och förklaras. Jag använder mig av ett
teoretiskt motivationsbegrepp och finner begreppet brukbart för att tolka och
begreppsliggöra varför vissa människor, i vissa situationer och under vissa
omständigheter handlar, i detta fall deltar i läraktiviteter på arbetsplatsen.
Motivation torde således kunna användas som en förklarande faktor för att
förstå de individuella olikheterna på en och samma arbetsplats, på samma
avdelning, med i stort sett samma arbetsuppgifter.
I den här studien får omgivningsfaktorerna en starkare roll än vad som
vanligtvis brukar betonas i motivationsteorier, vill jag framhålla. Med det kan
finnas en risk att överbetona det kontextuella, vilket de kontextuella
lärteorierna i en del sammanhang får kritik för. Individerna som subjekt kan
”glömmas bort” och inte ses som en aktivt handlande och väljande individ.
Jag ansluter mig således till det kontextuella perspektivet, i den meningen att
individen är målsökande och meningsskapande, och har avsikter med sitt
handlande, ett handlande som är beroende av de villkor omgivningen sätter.
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Individen kan i det avseendet skiljas från omgivningen (kontexten), men är i
högsta grad beroende av den.
Motiven för handlingen kan därmed både vara medvetna och omedvetna,
formade från tidigare erfarenheter och/eller formas av och i situationen. I och
med det blir det värdefullt att kombinera några motivationsteorier för att i det
här sammanhanget finna förklaringar till människors drivkrafter till att delta i
läraktiviteter. De motivationsteorier som kommer att användas är förväntanvalensteori, arbetsrelaterad teori samt en kontextuell motivationsteori i
bemärkelsen att individ och omgivning är nära sammankopplade och svåra
att särskilja. Motivation och deltagande skall ses utifrån de villkor individen
och omgivningen har och sätter, och det råder ett komplext samspel dem
emellan.
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3 Tidigare forskning
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning kring deltagande med
utgångspunkt från de faktorer som klargjordes i den begreppsliga
föreställningsramen som redovisades i kapitel 2. Först presenteras forskning
om de motiv människor anger för att delta i utbildningar. Därefter presenteras
vilken betydelse utbildningsbakgrund, social bakgrund och andra individuella
faktorer har för deltagande. Det följs av forskning om hur arbetet och
arbetsplatsen bör organiseras för att stödja lärande. Organisationsförändringar, där läraktiviteterna är en del, är andra faktorer som antas utöva
inflytande på deltagande. Slutligen redovisas vad forskningen säger om yttre
faktorers roll för deltagande. Tidigare forskning är hämtad från studier kring
vuxenutbildning och lärande i arbetslivet. Även om studien rör anställdas
deltagande i läraktiviteter på arbetet, aktiviteter som de förväntas delta i,
antas forskning kring mer frivilligt deltagande i formella utbildningar kunna
ge bidrag till förståelsen.

3.1 Motiv för att delta i utbildning
En av utgångspunkterna i den här studien är att människan är aktiv och
handlar avsiktligt. Det innebär att hon/han kan ange motiv för sitt handlande.
Vilka motiv framträder i forskningen om deltagande i läraktiviteter?
Det som visar sig i så gott som alla studier av vuxenutbildning att de
uttalade motiven för att delta i utbildningar i hög grad har med arbete att
göra. Man vill som individ ha ett arbete, eller få ett annat och bättre arbete,
man vill få förändrade arbetsuppgifter eller man ser att arbetet på olika sätt
kräver att man breddar eller fördjupar sitt kunnande, antingen för att kunna
utföra uppgifterna eller för att få behålla jobbet (se t.ex. Gardner & Korth,
1998; Hewison, Dowswell & Millar, 2000). Motiven för deltagande kan dock
skilja sig i olika stadier av livet.
I de studier som har gjorts i den region där denna avhandling hämtar sin
empiri har det framkommit att studerandes motiv, vare sig det gäller
gymnasieungdomar eller vuxenstuderande på komvux och högskolor, i första
hand hänger samman med att få ett arbete eller andra arbetsmarknadsmässiga
skäl (Roos m.fl., 2000). En liknande studie i Norge, visar på de
arbetsrelaterade motiven som grund för deltagande i utbildningar på olika
nivåer (Grepperud, Rönning & Stökken, 2004).
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Det finns naturligtvis även andra skäl för deltagande, vilket flera av ovan
nämnda studier visar. Människor deltar av mer personliga skäl (inre motiv).
Höghielm (2006) hänvisar till en studie från 1990-talet, där det avgörande
motivet för att delta i vuxenutbildning var självbekräftelse. Han säger vidare
att personlighetsutveckling torde bli ett starkare motiv framledes. Knowles
(1989) framhåller att motivation för att lära, handlar om behov i
livssituationen i allmänhet. Deltagarna säger att de vill utvecklas, de är
intresserad av ämnet, de tycker sig tidigare ha missat utbildning och vill nu
reparera det försummade eller vill inte bli betraktade som gamla och
förlegade.
Finns det då någon skillnad mellan de individer som anger olika skäl?
Studier av lågutbildade och icke facklärda visar att de säger sig delta i
utbildning nästan uteslutande av arbetsrelaterade skäl. I Illeris (2003)
refererade studie av lågutbildade, är skälen att få behålla jobbet eller att öka
möjligheten att få ett. Även Larsson m.fl. (1991) visar att intresse för
utbildning bland icke facklärda hänger samman med om de får ett bättre eller
högre betalt arbete. Utbildning skall så att säga vara till direkt nytta, hävdar
de (se även Cross, 1981; Livingstone, 2000). Efter en utbildning kan många
lyfta fram de inre motiven, men då som ett resultat av själva utbildningen.
Roos m.fl. (2000) visar på effekter som ökat självförtroende och bättre
självkänsla, men även effekter som större deltagande i samhällsdebatten. De
refererade studierna gäller formell utbildning utanför arbetet.
I olika arbetsmiljöer finns olika synsätt, säger Larsson m.fl. (a.a.), dels en
snäv instrumentell syn, dels en annan vidare syn om att utbildning är bra i sig
(jfr yttre och inre motiv). Det betyder att en individ med instrumentell syn
inte deltar i utbildning om inte arbetet kräver det. Om däremot
arbetsuppgifterna förändras uppstår ett behov av att på ett eller annat sätt få
nya kunskaper. Gardell (1976) visar från studier under 70-talet, att det var
förhållandevis vanligt med en instrumentell attityd till förvärvsarbete bland
industriarbetare, där arbetet i huvudsak betraktades som en inkomstkälla. I en
nyligen presenterad studie framkom att motiven för arbete vara andra än
ekonomiska. Oavsett vilket arbete, visade sig arbetet vara centralt och viktigt
och skapade mening i livet (Wikman, 2005)5. Svallfors (2004) visar i en
studie att arbetstillfredsställelse inte skiljde sig nämnvärt mellan olika
klasser6. Däremot betonade arbetare mer än tjänstemän att lön var ett kraftigt
5

De var dock få i studien som svarade att arbetet var enhanda. Frågan är om man i
den typen av arbeten kan ha en mer instrumentell syn.
6
Det finns ett resonemang kring hur sådana frågor besvaras. De flesta vill tro att det
som de har ägnat stora delar av livet åt, har någon mening för dem, kanske uttryckt i
arbetstillfredsställelse.
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incitament för ansvarstagande och kvalificering. Arbetarna tenderade även i
mindre utsträckning än tjänstemän sluta upp kring ”sitt” företag och se ett
egenvärde i arbetet. Viktningen av inre eller yttre motiv var således olika. Det
är även de yttre motiven som har fått stor tyngdpunkt exempelvis i talet om
det livslånga lärandet, hävdar exempelvis Rubenson (1996) och Gustavsson
(1996).
Inre motiv, som att säga att utbildning är bra i sig, är något Molander
(1996) vänder sig mot. Han menar att när sådana skäl anges handlar det om
”att lära känna sig själv i världen”, utifrån resonemanget att handlande har en
avsikt. Som också tidigare nämnts kan förutsättningen för inre motiv just vara
yttre motiv (Cameron & Pierce, 2002).
Det ovan redovisade om arbetsmotiven, kan jämföras med Lave och
Wengers (1991) utgångspunkt i deras kontextuella syn på lärande. De säger
att motivationen för att delta handlar om att bli en del av sammanhanget och
få en yrkesidentitet. De hävdar att deltagandet i sig är vägen till målet. Ju mer
involverad man blir desto mer formas den eftersträvansvärda identiteten som
yrkesman/kvinna (se även Volet, 2001).
Motiven för vuxna att delta i läraktiviteter är således av flera olika slag,
även om de arbetsrelaterade dominerar. En som tidigt lade en grund för
förståelsen av vuxnas deltagande, utifrån individers medvetna val, var Houle
(1961). Han delade in deltagarna efter deras motiv i målorienterade (vill få
bättre arbete), aktivitetsorienterade (vill ha något att göra, träffa folk etc.) och
lärorienterade (vill lära för lärandets skull). Denna indelning härrör från ett
synsätt att människan gör medvetna rationella val och att motiven går att dela
in i inre och yttre motiv. En relativt nyligen presenterad europeisk studie om
deltagande, tar mer hänsyn till individers livshistoria för att förstå de
studerandes motiv (presenterad av Bron & Stattin, 2004). De studerande har
kategoriserats i åtta olika grupper utifrån sociala bakgrunder och intentioner
med studier samt hur de lyckas med studierna (se vidare Bron & Stattin,
2004). Grupperna påminner i stort om Houles indelning, men tre av dem kan
urskiljas som specifikt svenska, varför jag väljer att presentera dem. Det är
hesitator, postponer och formalizer. Gruppen hesitators är de som från början
inte har trott på sin förmåga att klara av fortsatta studier. Det har under
skoltiden aldrig varit tal om att fortsätta studera. När de väl har börjat och
märker att de klarar av situationen ökar deras självförtroende. De behöver
dock och uppskattar stöd från lärare och studievägledare. Motivationen för
studier växer sig således allt starkare under utbildningens gång, när stöd och
uppmuntran finns. Gruppen postponer är de som har gott självförtroende med
välutbildade föräldrar, men de har varit tveksamma till vad de skall välja och
har därför skjutit upp beslutet. När de väl har börjat är de mycket motiverade
och klarar studierna väl. Formalizer är de som arbetat sig upp i yrket och fått
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positioner som egentligen kräver högre utbildning. De har lång erfarenhet
och deltagit i många internutbildningar men saknar de formella
utbildningarna. Det gör dem mindre konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
Motiven att delta är således att bli ”behörig”. De har inget intresse av att
integreras med den akademiska världen. Med denna presentation vill jag
bland annat peka på hur gruppen hesitators har behov av stöd och hur
självförtroendet utvecklas i deltagandet, samt att gruppen postponer kanske i
större utsträckning än de övriga står inför valmöjligheter på grund av sin
bakgrund. Gruppen formalizer visar på vikten av ”få papper” på förvärvade
kunskaper.

3.2 Individrelaterade faktorer
Att en individs bakgrundsfaktorer har betydelse för deltagande i utbildningar
har många visat. Utbildningsnivå och social bakgrund kan i sammanhanget
vara utslagsgivande faktorer. Individers kön, ålder och familjesituation är
andra faktorer som kan påverka deltagandet. Till det kommer mer subjektiva
faktorer som grundar sig på tidigare erfarenheter från skola, arbetsliv och
andra sammanhang. Nämnda faktorer kan visa sig i individens
självförtroende och s.k. läridentitet (jfr avsnittet ovan om hur deltagare kan
kategoriseras). De individrelaterade faktorerna påverkar i sin tur individens
motivation.

3.2.1 Utbildningsbakgrund och utbildningserfarenhet
Vid en kartläggning av människors deltagande i utbildning framkommer att
de som redan har utbildning fortsätter att utbilda sig privat och på arbetet. Ju
mer utbildning människor har desto mer villiga är de att delta i utbildningsaktiviteter av olika slag (se t.ex. Livingstone, 2000). Det visar sig i alla
länder, skriver Rubenson (2001), att utbildningsnivå (och social bakgrund)
hänger samman med deltagande i vuxenutbildning och hänvisar till rapporten
International Adult Literacy Survey (OECD, 2000. Se även senare statistik
från OECD).
Som beskrivits är det ofta de formella läraktiviteterna som framhålls. Det
icke-formella och informella har en mer undanskymd plats. Det informella
lärandet är relaterat förutom till arbetet, även till hemarbete, frivilligt
samhällsarbete, och allmänna intressen. En mycket stor del av den vuxna
befolkningen är involverad i någon form av informellt lärande och det oavsett
kön, ålder, klass, ras, kunnighet eller nationalitet. Det visar en stor studie i
Kanada, den s.k. NALL-undersökningen, som rör deltagandet i informella
aktiviteter (NALL, 1998). Det är ingen större skillnad mellan dem som har
akademisk utbildning och de som saknar sådan utbildning vad gäller
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deltagande i de informella läraktiviteterna, vilket är fallet vad gäller den
formella utbildningen. Det är till och med så att de med låg utbildning deltar
mer i informellt lärande än de med högre utbildning. Vad gäller möjligheter
till informellt lärande på arbetsplatsen visar en rad studier att de strukturella
förhållandena på arbetsplatsen som arbetsuppgifternas utformning är av
betydelse för det informella lärandet (se t.ex. Ellström, 1992).
Hur ser det då ut i den för avhandlingen studerade regionen vad gäller
utbildningsnivåer? Invånarna har i förhållande till rikets invånare lägre
formell utbildningsnivå (se tabell 5.2). Av siffrorna att döma och den
forskning som finns i regionen om deltagande i läraktiviteter är det inte
självklart att söka sig till vidare studier, vilket inte är förvånande utifrån
rådande regionala arbetsförhållanden, menar Roos m.fl. (2000).

3.2.2 Yrke och arbetsplatser
Som beskrivits har tidigare utbildning visat sig vara en viktig faktor för
deltagande i vuxenutbildning. En individs yrke och sysselsättning, storleken
på arbetsplatsen och om arbetsgivaren är privat eller offentlig är också
betydelsefulla för om utbildningar erbjuds och nyttjas (se t.ex. Gorard &
Rees, 2002; LO, 2003).
I LO-rapporten ”Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet” (2003),
framgår att det är en stor skillnad mellan olika grupper inom arbetslivet vad
gäller personalutbildning. Rapporten visar att SACO:s och TCO:s
medlemmar deltar oftare än LO:s medlemmar i sådana utbildningar. Nästan
två tredjedelar av LO:s medlemsgrupper deltog inte i någon
personalutbildning under första halvåret 2002 (SCB, 2002). Av de LOanslutna är det fler kvinnor än män som deltar i personalutbildningar och det
är en vändning som skett under de senaste åren. Bland SACO:s medlemmar
är det män som deltar mest. Vidare visar statistiken att Skogs- och Träfacket,
som de intervjuade industriarbetarna i denna studie tillhör, är det förbund
som deltar minst i personalutbildning, endast Transportarbetareförbundet har
en mindre andel (a.a.). Skillnaderna mellan de stora fackföreningsgrupperna
tycks öka, vilket står i direkt strid mot uttalade jämlikhets- och
jämställdhetsmål (Lennerlöf, 2002).
Betraktas medlemmarnas utbildningsnivåer inom olika fackförbund,
skiljer det sig mycket mellan förbunden. En jämförelse mellan de olika LOförbunden visar att av Skogs- och Träfackets medlemmar, är det 41 procent
som har förgymnasial utbildning som högsta nivå, vilket är en förhållandevis
stor andel. Vidare är det 3 procent som har en eftergymnasial utbildning på
högst två år. Sammantaget har Skogs- och Träfackets medlemmar relativt låg
formell utbildning (LO, 2003), ett faktum som enligt ovanstående
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genomgång av utbildningsnivåns betydelse torde kunna inverka på
inställningen till deltagande i utbildning.

3.2.3 Social bakgrund
Förutom utbildningsnivå och yrke spelar den sociala bakgrunden roll för
deltagande i vuxenutbildning. Den sociala bakgrunden kan även vara en
grund för utbildningsnivå och yrke. Att den sociala bakgrunden har varit
utslagsgivande för deltagande utbildning har en mängd undersökningar visat
genom åren (se t.ex. Crowther, 2000; Eriksson & Jonsson, 1993, 1994;
Härnqvist, 1980; HSV, 2005).
I forskning om ungdomars deltagande i utbildning har den sociala
bakgrunden i hög grad tagits i beaktande. Så tycks fallet inte vara i så stor
utsträckning när det gäller vuxnas deltagande. Gorard och Rees (2002) finner
att i England har forskningen om vuxenstuderande mest fokuserat på att
kartlägga de barriärer som vuxna upplever, och som hindrar dem att delta i
utbildning. De anser att enbart familjebakgrunden som förklaring till
vuxenutbildning har ett relativt svagt samband. Det tycks som om vuxna i
någon mening har ”skakat av sig” sin bakgrund i de avseendena och mer
påverkas av faktorer i vuxenlivet, arbetslivet och egna familjelivet.
Livingstone (2000) visar t.ex. i studier från Kanada att vuxenutbildning och
social bakgrund inte har lika stort samband som ungdomsutbildning och
social bakgrund.
I en undersökning av ungdomar i den region, där denna studie hämtar sin
empiri (se vidare kapitel 5), och deras tänkta utbildningsvägar, framträder
den sociala bakgrunden som en bestämmande faktor för fortsatta studier
(Roos m.fl., 2000). Deltagande i högskolors distansutbildning via lokala
studiecentra visar dock en något annorlunda bild. Här har man kunnat visa att
den sociala snedrekryteringen avviker från rikets siffror. En större andel, i
jämförelse med den andel som totalt rekryteras till rikets högskolor, tillhör en
grupp vars föräldrar är s.k. icke-facklärda7. De studerande vid lokala
studiecentra har en högre medelålder än de som studerar vid högskolor i
allmänhet, vilket således stödjer Livingstones (2000) studie.

3.2.4 Kön, familjesituation, ålder,fritid
För vuxenstuderande tycks familjesituationen vara en bestämmande faktor
för deltagandet (se t.ex. Roos m.fl., 2000). Ansvar för familjen och i
synnerhet för barn kan avgöra om man har tid och möjlighet att bedriva
studier. Det är då studier som i första hand ligger utanför arbetet. Vad gäller
7

Enligt socioekonomisk indelning.
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deltagande i arbetsplatslärande inom arbetstidens ram med hänsyn tagen till
familjesituationen är forskningen ringa. Ett rimligt antagande är att
engagemanget för arbetet och utvecklingssatsningar påverkas av
familjesituationen. Ifråga om arbetstider visar Westring-Nordh och Eiman
(2004) i sin studie om flexibla arbetstidsmodeller, att kvinnor planerar sin
arbetstid utifrån familjen.
I den region där denna studie är genomförd visar siffror att det har skett
en ökning av äldrestuderande kvinnor inom högre utbildning. ElgqvistSalzman (1994) menar att kvinnors livslinje är annorlunda än männens och
visar att kvinnor ofta sprider ut sin utbildning över en längre tid eftersom de i
större utsträckning än männen ger plats för familjen. Familjetid konkurrerar
således med utbildningstid. Även Hewison, Dowswell och Millar (2000) visar
att familjesituationen påverkar deltagandet i vuxenutbildning i UK. De säger
att kvinnor med barn deltar i utbildning i mindre omfattning än män. De som
deltar mest är unga välutbildade män. Det visar sig att de deltagare som har
barn är lika motiverade som de utan barn vad gällde pushfaktorerna, dvs. då
man i någon mening är tvungen, men inte när det handlade om pullfaktorer
som rör planering för framtiden i arbetet. Föräldrar är således under
barnavårdande tider inte lika angelägna om att investera i framtiden, om
kurserna inkräktar på familjelivet.
Enligt exempelvis Thursfield och Henderson (2004) är det
arbetarklassmannen som deltar minst (se även Mc Giveny, 2004), vilket även
visar sig i studier i regionen (se vidare kapitel 5). Mc Giveny (2004) säger att
manliga arbetare förknippar lärande som kvinnligt tidsfördriv (jfr Jörgensen,
2002). Det är inte alltid ”macho”, som Ahl (2004) uttrycker det, att delta i en
vuxenutbildning. Kvinnor som deltar talar om ”bettering themselves” medan
männen ser deltagandet som ett misslyckande, utifrån att de inte längre är
efterfrågade inom arbetslivet (jfr yttre och inre motiv).
För de över 50 år tycks vuxenutbildning helt upphöra. I Sverige är det
vanligare att människor med högre ålder studerar, i jämförelse med många
andra länder. Vad gäller informellt lärande däremot (se NALL, 1998) har inte
någon markant skillnad i deltagande mellan äldre och yngre kunnat visas. Det
finns heller ingen avgörande skillnad mellan könen. Det visar sig också att
äldre förlitar sig på sina tidigare erfarenheter och har dem som utgångspunkt
för fortsatt lärande, medan de yngre lär främst av de äldre (Livingstone,
2000). Fritidsaktiviteter är ytterligare faktorer som kan tas i beaktande för att
förstå deltagande i läraktiviteter. Har man en rik fritid och är aktiv i
synnerhet inom politik och andra verksamheter som kräver vissa färdigheter
knutna till utbildning, är det större chans för deltagande, har flera studier visat
(Larsson, 1996; Livingstone 2000; Gorard & Rees, 2002).
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3.2.5 Läridentitet och självförtroende
De ovan nämnda faktorer och därtill andra såväl objektiva som subjektiva
faktorer kan påverka hur människor ser på och möter sin omvärld. Faktor
som kan sägas forma individers läridentitet.
Läridentiteten ligger till grund för hur individer möter nya lärutmaningar
och därmed viljan att delta. Gorard och Rees (2002) refererar till Weil (1986)
som definierar läridentitet enligt följande;
…the ways in which adults come to understand the conditions under
which they experience learning as facilitating or inhibiting, constructive or
destructive. Learner identity suggests the emergence or affirmation of
values and beliefs about learning, schooling and knowledge. The construct
incorporates personal, social, sociological, experiential and intellectual
dimensions of learning, as integrated over time. (s.24)

Att människan påverkas av sitt sociala och kulturella sammanhang, är aktivt
handlande och kan utöva inflytande på sin situation, är något som Gorard och
Rees (2002) utgår ifrån. Det är den enskilda människan som gör ett aktivt
val, att delta eller inte, men hon gör det inte slumpartat utan utifrån de
preferenser hon har som har formats av omgivningens objektiva och
subjektiva påverkansfaktorer.
Läridentiteten kan alltså ge en av ramarna för handlandet. Läridentiteten
varierar över tid och rum, men formas tidigt, menar Gorard och Rees (a.a.).
De anser att social bakgrund och utbildningsnivå som grund för att förstå
deltagande inte är tillräckligt, och vill tillföra de strukturella förändringar
som sker över tid. Det handlar exempelvis om utbildningserbjudande, som
genom åren förändras, arbetstillfällen som står till buds, arbetsgivares utbud
och tillgänglighet av läraktiviteter, och tillgång till fritidsaktiviteter för det
informella lärandet. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden är ett exempel på
samhällelig förändring som förändrat kvinnors deltagande i utbildningar. Att
kvinnor går högskoleutbildningar i större utsträckning än män har också att
göra med att typiska kvinnoutbildningar har blivit högskoleutbildningar.
Kopplingen mellan personers kön och deras utbildning är således delvis
beroende av strukturerna på den lokala arbetsmarknaden. Även förändringar
inom näringslivet när produktion ställs om tas som exempel. Det sistnämnda
betyder att olika lokala eller regionala näringslivsstrukturer påverkar
människorna som omfattas av dem.
De menar även att upplevelsen av skolan är viktig för läridentiteten. Är
erfarenheterna goda är utsikterna större att en positiv läridentitet utvecklas.
Därmed är man redo för att engagera sig i lärmöjligheter senare i livet.
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Resultaten från Mäkitalos (1997) studie visar dock att majoriteten av de
arbetslösa som inte deltog i utbildning föreföll bära med sig ganska positiva
upplevelser av tidigare utbildning, vilket motsäger det ovan sagda och den
vanliga uppfattningen, att skälen till att inte vilja studera är just misslyckande
i skolan. Även Paldanius (2002) visar i sin studie att arbetslösa som inte
valde komvux hade en relativt positiv syn på skolan. I en undersökning i
Kanada om deltagande i vuxenutbildning, framgår att de flesta ansåg att
deltagande i utbildningar inte hade något med tidigare erfarenheter från
studier att göra (Livingstone, 2000). De tillfrågade ansåg dessutom att de
hade tillräckliga kunskaper för att kunna delta i fortsatt utbildning. De deltog
således inte för att de tyckte sig sakna behövliga kunskaper eller hade dåliga
erfarenheter från skolan, vilket ofta ges som skäl till varför vuxna inte deltar.
Gorard och Rees (a.a.) skriver att den tidiga generationen, som har låg
formell utbildning, har sin utbildningserfarenhet från arbetsplatslärande.
Läridentiteten härrör därmed inte enbart från formellt lärande, den utvecklas
även ur lärmöjligheterna på arbetet. De säger vidare att det kan vara svårt att
ändra på läridentiteten. Individer följer oftast samma spår. Vanorna bryts
först när något krisartat händer, som exempelvis arbetslöshet, sjukdom,
skilsmässa eller dödsfall (se även Cross, 1981; Crossan, Field, Gallacher &
Merrill, 2003).
I läridentiteten kan rymmas individens syn på sin egen förmåga att lära.
Det kan röra sig om att ha självförtroende för att handla och delta i
utbildningar eller andra läraktiviteter. Bandura (1997) använder begreppet
”self-efficacy”, som kan ha sin grund i människors sociala bakgrund och
utbildningserfarenheter. ”Self-efficacy” rör hur individens självförtroende i
en viss situation styr handlandet. Att tro sig om att kunna, kan för individen
vara mer avgörande för att handla, än det faktiska kunnandet (Maurer, 2001).
Att människor som står inför att delta i skilda läraktiviteter kan tycka att
”det här är ingenting för mig”, visar flera undersökningar. Det kan tolkas
utifrån att ”man inte tror sig om att kunna”. Illeris (2003) resultat från studier
av lågutbildades deltagande, är att viljan finns att utbilda sig för ett arbete. De
uttrycker dock ofta en rädsla inför utmaningarna och är ängsliga för att bli
förödmjukade i själva lärsituationen. De kan även bedöma chanserna till att
få ett arbete efter utbildning som orealistiska och blir därmed ofta
resignerade. Rubenson (2001) hänvisar till Nussbaum och pekar på det
fundamentala problemet för det livslånga lärandet, att de människor som
lever under svåra/små omständigheter tenderar att acceptera sitt öde därför att
de inte kan föreställa sig något annat alternativ. Macherach (2004) skriver att
den lärande individen kommer in i lärsituationen med en uppsättning av
föreställningar och känslor som naturligtvis påverkar lärsituationen. Hon
skriver om ”self-concept” och ”self-esteem”. Är båda höga är man mer
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mottaglig för lärande. Hon skriver även att individerna kan bli mer
motiverade om de kan tänka ut mål och planera, samt har en frihet att välja,
och kan använda sin viljekraft.
Maurer (2001) har i en studie visat hur en människas ”self-efficacy” kan
påverkas, i ledet att vilja delta i utvecklingsaktiviteter på arbetet. I hans
modell ingår fyra olika områden som påverkar viljan att delta i utveckling.8
För det första måste individen ha tidigare erfarenhet av att klara av uppgifter.
För det andra talar Maurer om ”ställföreträdande erfarenheter”, dvs. man har
sett andra, som är i samma situation som en själv, utföra eller klara av
uppgifter. Som ett tredje område lyfter han fram ”övertalning”. Det handlar
om att få stöd och uppmuntran, samt tillgång till behövliga resurser. Slutligen
tar han upp fysiologiska aspekter, som att vara vid god hälsa i vid
bemärkelse. Dessa sammantaget påverkar således individers ”self-efficacy”,
något som i sin tur påverkar attityder och intentionen att vilja delta i
utbildning och utvecklande aktiviteter.
Vad gäller ”self-efficacy” för utveckling, som Maurer använder
begreppet, delar han in begreppet i tre nivåer; uppgiftsrelaterad, domän och
generell nivå. Domän ”efficacy” är alltså mer övergripande än
uppgiftsrelaterad ”efficacy”, men består av en rad uppgiftsrelaterade
”efficacy”. Generell ”efficacy” sträcker sig över ett ännu större område. För
att bli mer konkret kan dessa tre nivåer på ett företag exempelvis betyda, att
om en anställd tror sig om att behärska en maskin, ”sin maskin”, kan man tala
om uppgiftsrelaterad ”efficacy”. Om däremot den anställde kan hela
avdelningens maskiner, och tror sig om att kunna dem, handlar det om
domän ”efficacy”. Tror en anställd sig om att behärska stora delar av företaget,
blir kategorin generell ”efficacy”, dvs. individen har i så fall, vad vi allmänt
skulle säga, ett stort självförtroende. Beroende på läraktiviteterna, deras syfte
och innehåll, kan således en individs ”self-efficacy” identifieras på skilda
nivåer.
Läridentitet och självförtroende är individuella subjektiva faktorer som
har sin grund i individers erfarenheter, som formats av såväl objektiva som
subjektiva faktorer i omgivningen, och som ofta är situationsbundna och som
kan ändras i nya situationer.

3.3 Arbetsrelaterade faktorer
Studien rör en grupp industriarbetares deltagande i läraktiviteter på en
produktionsavdelning inom ramen för en organisationsförändring.
8

I refererad artikel berör det äldre människor i arbetslivet och deras self-efficacy,
men resonemangen kring self-efficacy torde kunna appliceras på alla anställda.
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Arbetsplatsens lärmiljö i vid bemärkelse, antas här ha betydelse för anställdas
inställning till deltagande.
Forskning har visat att arbeten som är monotona och hårt styrda och där
de sociala kontakterna är få, kan leda till att anställda passiviseras och
dekvalificeras (Alvesson, 1993; Ellström, 2001; Lennerlöf, 2002). Lennerlöf
(2002) talar om ”inlärd hjälplöshet”. Det är främst de arbetsplatser som har
en standardiserad produktion med hög grad av rutinarbeten som kan ge
sådana följder. Det går även att tala i termer av att sådana arbeten kan ge en
slags trygghet, som minskar viljan att förändra de existerande strukturerna
(Ellström, 2001). Vad fordras då för att arbetet skall erbjuda goda
lärmöjligheter?
Jag har tidigare redogjort för arbetskaraktäristikamodellen (se avsnitt
2.4.2). Hackman och Oldman (1980) finner att arbetsuppgifternas innehåll
och utformningen av arbetet med kontroll och ansvar, samt att få feedback på
det som utförs, är viktiga faktorer för motivation och handlande (se även
Davidson & Svedin, 1999; Gardell, 1986; Gustavsson, 2000). Likaså har
Maurer (2001) lyft fram några faktorer i arbetet som viktiga för ”selfefficacy” och därmed deltagande (se ovan, avsnitt 3.2.5).
Lärande handlar om att ändra på exempelvis rutiner, föreställningar,
tankesätt och handlingar. En inkörsport kan därmed vara att som anställd
ställas inför situationer som måste lösas (se t.ex. Löfberg, 1995). Engeström
(2004) talar om motsättningar i arbetet. I starkt standardiserade och
rutiniserade arbeten, är möjligheten att ställas inför dylika situationer
begränsade. Det är arbetsuppgifternas komplexitet, med olika grader av krav
på problemlösningar, som är exempel på arbetsutformning som kan främja
insikten om lärbehov. Svensson (1997, s. 234) säger att ”utveckling(sbehov)
leder till (krav på) utveckling(sinsatser)”. Gustavsson (2000) skriver om
operatörsarbete, där produktionsstopp kan ge både insikt och tillfälle till
lärande. Likaså kan teknikförändringar eller att något annat, i någon mening,
krisartat händer, göra det tvunget att överge en rutin (Ellström, 2001;
Svensson, Brulin, Ellstöm & Widegren, 2002).
Förändringarna av något slag utgör kanske nödvändiga, men knappast
tillräckliga förutsättningar för att bryta rutiner, menar t.ex. Brulin, Ellström &
Svensson (2001). Alltför små och alltför stora förändringar tenderar av olika
skäl att leda till undvikande. De talar om att olika former av stöd och resurser
måste till. För stora förändringar kan leda till en utvecklingströtthet,
eftersom människan strävar efter och är i behov av att känna trygghet i vid
bemärkelse (Barklöf, 2000). En viss grad av rutin i arbetet är även positivt ur
lärandesynpunkt eftersom det kan möjliggöra ett mer utvecklingsinriktat
arbete då tid kan frigöras för reflektion i och över arbetet (Ellström, 2001).
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Larsson m.fl. (1991) skriver att engagemanget i arbetsuppgifterna, som
hänger samman med den kompetens som individen kan använda i
arbetssituationen, sannolikt har betydelse för utbildningssynen. Har individen
redan den kompetens som behövs för att utföra uppgiften, dvs. om arbetet
inte ger nya utmaningar, finns inga direkta behov av ökad kompetens.
Förändras kompetenskraven skapas emellertid ett visst lärbehov.
Förutom faktorer knutna till arbetsuppgifterna finns det en rad andra
aspekter i arbetet som är viktiga för att arbetsplatser skall ge utrymme för
lärande. Organisationens kultur och klimat, som innefattar sociala spelregler,
är exempelvis viktiga för individens möjlighet att handla. Skillnaden mellan
arbetarkultur och tjänstemannakultur (Ellström & Hultman, 2004), på samma
sätt som genusrelaterade föreställningar (Fogelberg Eriksson, 2005), kan
utgöra hinder för lärande. Abrahamsson (2000) talar t.ex. om könsmärkta
arbetsuppgifter, där vissa uppgifter kan ses som kvinnojobb medan andra är
mansjobb. Uppgifterna blir på så sätt inte tillgängliga för alla, vilket kan
utgöra hinder för det individuella lärandet. Annorlunda uttryckt kan det
handla om hierarkier, underordning, maktutövande, intressekonflikter (jfr
Svensson, 1997). Det som hänger samman med ovan nämnda är
yrkesidentiteten (se Paldanius, 2000; Thunborg, 2001, 2004). Yrkesidentiteten
och innebörden av den kan innebära kulturer som stödjer eller hindrar fortsatt
lärande. Lave och Wenger (1991) skriver att lärandet och identitetsformandet
är oskiljaktiga, och är aspekter av samma fenomen.
Ellström och Ekholm (2001, 2004) som studerat möjligheter till lärande i
olika verksamhetskulturer inom hemtjänsten, lyfter exempelvis fram vikten
av att organisera arbetslagen så att tid och utrymme finns för dialog och
erfarenhetsutbyte. De menar att verksamheten inom hemtjänsten
karakteriseras mer av en ”görande-kultur” än en ”diskuterande-kultur” vilket
i någon mening hindrar det, för det utvecklingsinriktade lärandet, nödvändiga
samtalet och reflektionen över arbetet. Vidare konstaterar de att arbetslagens
sammansättning var grundad på homogenitet, som med andra ord betyder att
det viktigaste var att relationerna i gruppen fungerade nöjaktigt, istället för att
gruppens uppgift stod i fokus. För att åstadkomma en kultur som främjar
lärandet, menar flera, att det bör vara en balans mellan homogenitet och
heterogenitet i gruppens sammansättning, där homogenitet kan ge trygghet
medan heterogenitet kan ge förutsättningar för förändring och förhindra
”groupthink” (Ellström, 2001; Neumann, 1989; Nordhaug, 1994).
Förekommer ett öppet klimat med vida toleranser för olikheter av skilda
slag bäddar det för ett gynnsamt lärklimat (Ellström, 1992). Upplevelsen kan
då vara att det är möjligt att förändra och lära, att lära är ”comme il faut”. Om
anställda dessutom i arbetet upplever sig ha kontroll över det som görs, i den
meningen att veta varför arbetet utförs som det görs och veta vad arbetet
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syftar till, tycks det underlätta fortsatt lärande. Därtill måste individen
uppleva att hon/han har ledningens stöd. Ledningen är viktig för feedback (se
arbetskarakteristika Hackman & Oldman, 1980), vilket exempelvis även
Ellström och Ekholm (2000, 2004) som så många andra kommer fram till.
Att vara delaktig i formulering av målen med arbete, samt tycker sig kunna
uppnå målen (att ha kompetens) är andra faktorer (Ellström, 1992)9.
Avslutningsvis vad gäller arbetet kan sammanfattningsvis sägas att
arbetsplatsens hela kontext, som arbetsuppgifter, arbetsplatskulturen,
arbetskamrater, ledning och synen på arbetet som helhet, påverkar
motivationen för att engagera sig i det. Angående synen på arbetet som helhet
gäller att om människor trivs kommer de att vara motiverade och produktiva
medarbetare, enligt Herzberg som lade grunden till Hackman och Oldmans
arbetskarakterisktikamodell, (kommenterad i Kaufmann och Kaufmann, 1999).
Ambrose och Kulik (1999) skriver att om arbetet utgör en viktig del ur flera
aspekter, blir man mer involverad och trivs därmed bättre. Det har också att
göra med att känna ett värde i arbetet, värden som sedan kommer till uttryck i
engagemang. Gardell (1976) talade tidigt om viktiga motiv för arbete, som är
lön, aktivitet (att ha något att göra) och att träffa människor. Arbetet är på så
sätt inte enbart instrumentellt utan innehåller även andra värdekomponenter
(jfr Wikman, 2005). Arbetets organisering blir därmed viktigt för
produktionen av sociala relationer. Med det menas exempelvis korta
pratstunder, att stödja, ge råd, trösta, visa uppmärksamhet, hänsyn och ge
hjälp. Det är faktorer som är viktiga för trivseln och arbetsmotivationen
(Nordhaug, 1994), faktorer som även har betydelse för lärande (Ellström
2002; Eraut m.fl., 2000)
Att lärande sedan kan bidra till utvecklande av individers självförtroende,
har mången vuxenutbildningsforskning visat, vilket är en viktig faktor för
fortsatt lärande (Rubenson, 2001).

3.4 Läraktiviteternas innehåll och organisering i
en större förändringsprocess
Organisering av läraktiviteterna är en del av den totala organisationsförändring som äger rum på det företag som är föremål för denna studie.
Arbetsplatsen utgör arenan där förändring och lärande sker eller skall ske.
Därmed hänger arbetets organisering för lärande samman med hur
läraktiviteterna organiseras, som en del i den totala förändringsprocessen på
9

För en genomgång av arbetet som lärmiljö, se Alvesson (1993); Engeström
(1987, 1996), Nilsson (2003). Se även Neuman (1989); Rainbird, Fuller &
Munro (2004).
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företaget. Hur läraktiviteterna skall organiseras och vad de skall innehålla för
att gynna lärandet kan till stor del jämföras med det som tidigare skrivits om
arbetet som lärmiljö. Vi ser alltså att arbete, förändring och lärande och
därmed deltagande hänger nära samman. I det närmaste följande kommer en
genomgång av vad som i forskningen beskrivs som viktiga faktorer i
förändringsprocesser som därefter följs av en beskrivning av viktiga faktorer
vid organisering av själva läraktiviteterna.

3.4.1 Organisering för förändring.
När arbetsplatser organiseras om mot nyare organisationsmodeller innebär
det att arbetsuppgifternas innehåll och organisering ändras. De nya koncepten
i organisationsutveckling överlag innebär en decentraliserad, flexibel,
kvalitetsinriktad och lärande organisation (Brulin & Nilsson, 1995/2003). Det
är svar på de tayloristiska organisationsformerna, som antas bidra till
passivisering och dekvalificering. De nyare organisationsmodellerna antas
främja lärande. Även de nya belöningssystemen som grundas på kompetens
kan ge incitament för att lära nytt (Abrahamsson, 2000; Brulin & Nilsson,
1995/2003)
Tidigare har beskrivits hur arbetet bör organiseras för att främja lärande.
Finns det utrymme för vardagslärande i arbetet kan en naturlig konsekvens
vara att det underlättar förändringar i allmänhet. Lärande och förändring
hänger alltså nära samman, vilket innebär att villkoren i stort sett kan vara de
samma.
För att bedriva framgångsrika förändringsprocesser i organisationer
behövs bl.a. följande, enligt tidigare forskning (se Ellström, 2001);
x att de anställda vet varför förändringar skall äga rum och hur de skall
genomföra den (tydliga mål och visioner)
x att de är delaktiga i planeringen och genomförandet av förändringen
samt att tid och rum finns (se även Ellström & Ekholm, 2004)
x att det finns handledare eller liknande som kan fungera som stöd i det
praktiska förändringsarbetet
x att det finns en kultur som främjar lärandet.
Dessutom måste de anställda som berörs av förändring ha nödvändiga
resurser i olika avseenden samt vara benägna att vilja (jfr Ellström, 2001).
Att veta varför främjar motivationen för förändring, menar flera. Det kan
krävas att man har varit med i själva målsättningsformuleringen. Oftast sätts
målen av en person eller ledning varmed anställda inte känner sig delaktiga i
målen. Det kan på så sätt innebära att inte konsensus råder och anställda inte
tar dem som sina, vilket kan om inte förhindra så försvåra förändringsarbetet.
Svensson och von Otter (2000) exempelvis, talar om att i vårt land har den s.k.
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planeringsstrategin varit rådande. Förändringar initieras och planeras från
ledningshåll, varför anställda därmed har ett svagt inflytande över innehåll
och strategi. I planeringsstrategin dominerar ett anpassningsinriktat lärande,
dvs. att följa planer. Idag finns en växande insikt om betydelsen av att
involvera de anställda i utvecklingsarbetet, menar de.
Att vara med i planering och genomförandet av förändringen, där tid och
rum för diskussioner och reflektion finns, är således viktiga förutsättningar.
Ledningens roll på olika nivåer som stöd för förändringsarbetet, för att skapa
förändringstryck, samt för att legitimera och prioritera förändringsarbetet är
även det av betydelse. Likaså anses personalsammansättningen vara viktig
för att skapa en kultur som främjar förändring och därmed deltagande (se
avsnitt 3.3).

3.4.2 Organisering av läraktiviteter
Vilka ytterligare faktorer vid organiseringen av läraktiviteterna kan tänkas ha
betydelse för att underlätta deltagandet? Faktorerna kan även beskrivas som
lärvillkor, dvs. betingelser och omständigheter under vilka olika läraktiviteter
och lärprocesser äger rum (Kock, 2002). De anställda antas göra en
bedömning av lärvillkoren i termer av möjligheter eller hinder för deltagandet
(Gersick & Hackman, 1990). Vad är viktigt vid organisering av läraktiviteter,
enligt forskningen?
I ett tidigare avsnitt har det beskrivits hur anställda kan ställas inför nya
situationer och därmed få insikt om att ny kunskap måste till för att lösa de
uppkomna problemen eller förändra enligt de nya intentionerna. Det kan
exempelvis vara krav från företaget. Ett första steg kan alltså vara att bli
varse att något måste förändras.
Vidare gäller att det kan krävas tidigare förvärvad kunskap för att lära
nytt. Det gäller att kunna knyta an till tidigare erfarenhet eller till framtida
konsekvenser (se t. ex. Dewey (1916/1999). Det kan på så sätt vara viktigt att
i en ny lärsituation utgå från verkliga problem som finns i verksamheten,
eller fortsätta med arbetsuppgifter som liknar dem man redan arbetat med,
och att i en mer teoretisk utbildning eller kurs koppla samman teori med
praktik (Maurer, 2001; Svensson & Åberg, 2001). Dessutom vill vuxna ofta
ha direkt nytta av det som de lär sig (se t.ex. Macheracher, 2004).
Wlodkowski (1999) framhåller att lärsituationen främjas om praktik och teori
kombineras. Som Ellström, Ekholm och Ellström (2003) skriver, är det
vanligt i fortbildningssammanhang inom arbetslivet, att teoretisk kunskap
förmedlas som sedan skall tillämpas i det praktiska arbetet. Men som
forskningen har visat finns det svårigheter med att förankra teoretiska
kunskaper i vardagssammanhanget.
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Att det finns möjlighet till samtal mellan och rådfrågning av olika strategiska
personer är också något som underlättar i lärsituationen. I många
sammanhang krävs att en handledare av något slag finns för vägledning,
rådgivning och undervisning på skilda sätt. Inte minst behövs även personlig
uppmuntran och socialt stöd. Eraut m.fl. (2000) visar på vikten av att ha
coacher eller mentorer. Thursfield och Henderson (2004) likaså, menar att de
med mindre vana i fråga om utbildning behöver få vägvisning, handledning
och stöd för att delta (jfr hesitator, avsnitt 3.1). Enligt Livingstone (2000)
fungerar de äldre ofta som coacher och mentorer för de yngre, men vad gäller
ny teknik som datorarbete ser det i allmänhet annorlunda ut. Då är det de
yngre som får fungera som mentorer. Betydelsen av stöd från arbetskamrater,
handledare och ledning kan inte nog poängteras, men även stöd som olika
typer av manualer och annan information kan vara till hjälp. Det bör
framhållas, att som Höghielm (2005) visar i en studie om yrkesbaserat
lärande, att handledarna inte alltid identifierar sig som pedagoger, vilket torde
ha betydelse för lärsituationen.
Stödet skall vara seriöst ur flera aspekter och inte som Illeris (2003)
beskriver, att många vuxna upplever att de i vuxenutbildning blir behandlade
som barn och inte som ansvarskännande vuxna. De behandlas inte värdigt
utifrån sina erfarenheter och kunnande, vilket kan vara förnedrande på många
sätt.
Nordhaug (1994) pekar på att arbetsgruppens struktur, dess relationer,
normer och tänkande kan vara en grund för och sätta ramar för hur lärande
kan komma tillstånd och utgöra stöd eller hinder för lärandet, vilket påtalats
tidigare (se avsnitt 3.3). Det kan utvecklas gruppnormer som innebär
misstänksamhet och misstroende, och en särskiljning mellan grupper i ”vi
och dom” (jfr arbetarkultur och tjänstemannakultur, samt maskulinitet och
femininitet). Lysgaard (1960/2001) lyfter fram sin landsman Sandemose och
vad han beskriver gäller i samhället Jante, som exempel på normer som kan
råda. ”Du ska inte tro att du är någon.” Sammansättningen av gruppen kan
således vara avgörande för lärande. Det är även av betydelse att
gruppmedlemmarna har kontakter utanför gruppen och förbindelser som kan
ge nya impulser. Nordhaug talar också om ”team-embedded” kompetens
som kan vara till förfång för ny kunskap. Det är en besvärlig process att
överge gammal visdom mot ny kunskap. Han hänvisar till Levitt och March
(1988) begrepp ”kompetensfällan”, vilket innebär att de anställda som tycker
att det fungerar bra som det är, oavsett om det objektivt sett gör det eller inte,
är inte benägna att ändra sig och exempelvis ta till sig ny kunskap och nya
handlingsmönster. Förändringen kan alltså på olika sätt kosta för mycket (se
även Ellström, 1996). Svenning (1984) ger ett annat exempel som handlar om
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att vissa anställda inte vill ”byta ner sig” när de skall införa rotation på
arbetsplatsen.
Det är även av vikt att anställda får använda sina nyvunna kunskaper.
Rönnqvist (2001) t.ex. hävdar, att individuellt lärandet bör kombineras med
ett organisatoriskt lärande. Tillika ger en integrering av informella och
formella läraktiviteter bättre förutsättningar till utvecklingsmöjligheter för
anställda.
Det handlar sammantaget om att med hjälp av exempelvis handledning
utöka individens verksamhetsområde. I de sammanhangen måste individen
också tro sig om att kunna utöka verksamhetsområdet. Vid utbildningar
förefaller det vara viktigt att det planeras och genomförs i samråd med dem
som direkt berörs. Det betyder att verksamheten bör organiseras så att det
verkligen finns utrymme för lärande. Läraktiviteterna måste få plats i
produktionen och tid måste avsättas för att anställda skall kunna delta i dem.
Vad gäller tid måste det finnas utrymme för både handling och reflektion (jfr
Dewey, 1916/1999), något som anses nödvändigt för lärande, i synnerhet för
att lärandet skall bli bestående och inte ytligt. Schön (1983) talar exempelvis
om ”refection on action” och ”reflection in action”. Det måste finnas tid och
utrymme för reflektion både i och över situationen. Lave och Wenger (1991),
hävdar att lärande handlar om möjligheterna att kunna gå från ett perifert
handlande mot det centrala, dvs. att successivt närma sig och skola in sig mot
kärnaktiviteterna, där en del av lärandet är ”sitting beside master on his twoperson bench” (s.110). Det kan jämföras med ”sitting next to Nellie” som
syftar på hur lärandet inom textilindustrin i England kunde gå till i början på
1800-talet (se Höghielm, 2005, 2006). För att lära en ny vävstol fick
personen sitta och titta på i cirka 7 år, innan personen ifråga ansågs vara
färdig att själv ta ansvaret för produktionen. Att lära praktik av erfarna
arbetskamrater kan problematiseras utifrån att man lär in existerande rutiner
och traditioner. Risken är att det inte blir något nytänkande (se Ellström,
Ekholm & Ellström, 2003).
Att skapa utrymme och tid för att diskutera uppgifter och verksamheten,
vilket förutsätter diskussionspartner, och pröva olika handlingsalternativ och
värdera handlingen, är alltså viktiga förutsättningar för lärande.

3.5 Yttre kontext
Ett annat antagande är att de enskilda faktorerna och sambanden dem
emellan, som åskådliggörs i modellen (se avsnitt 2.1), påverkas av faktorer
utanför organisationen, den s.k. yttre kontexten.
Exempel på faktorer som innefattas i den yttre kontexten är:
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x
x
x
x

Företagets marknad och konkurrenssituation
Ekonomisk och teknologisk utveckling
Arbetsmarknad i regionen
Föreställningar och normer i samhället, på olika nivåer, som
företaget och individen har att förhålla sig till

De ovan nämnda omgivningsfaktorerna antas på olika sätt utöva inflytande
på individers ställningstagande och handlande. Thomsen och Hoest (2001)
framhäver att anställda påverkas av de förändringar som sker i samhället och
som har inflytande på arbetet. De säger att anställda blir mer motiverade för
lärande om de har information om och får impulser från omgivningen.
Anställda kan känna sig mer motiverade när företaget går bra och de känner
att de har en framtid inom företaget. Yttre krav eller förändringar av annat
slag gör att anställda ställs inför nya situationer, som alltså kan vara en
inkörsport för deltagande.
Flera har på skilda sätt försökt analysera det ”nya” samhället (Bauman,
2002; Giddens 1991/2002; Putnam, 2001; Sennett, 2000). Vad som många
uppehåller sig vid är globaliseringen och vad den kan tänkas innebära. I
arbetslivssammanhang, och även i andra sammanhang, tycks
föränderligheten vara ett signum i den globaliserade världen. Arbetslivet
lever under ett ständigt förändringstryck för att bli mer effektiv och därmed
kunna möta konkurrensen i världen. De ständiga förändringarna tycks på ett
annat sätt än tidigare ställa andra krav på anställda, åtminstone i vissa
branscher. Rörligheten på arbetsmarknaden är större, och en önskan finns, i
varje fall från arbetsgivarhåll, att rörligheten skall bli ännu större.
Anställningsformerna är därigenom inte lika stabila som tidigare och
projektanställningar har t.ex. kommit att till viss del ersätta fasta tjänster
(Hallqvist, 2005).
I en strävan för företag att bli mer effektiva, som i synnerhet märks i
produktionsföretag, är att göra själva produktionen mindre arbetskraftkrävande. Produktionen kräver färre och färre människor, medan de
tillhörande tjänstemannaavdelningarna eller tjänstemannaföretagen ökar i
antalet tjänster. Det är också så att många anställda inom produktionen har
definierats som s.k. lågkvalificerad arbetskraft, som relativt lätt har kunnat
ersättas. Genom att flytta avdelningar eller delar av företag till s.k.
låglöneländer, har företagen kunnat anställa personal till en lägre kostnad (se
t.ex. Ekstedt m.fl., 1999).
Utifrån att många vuxna i arbetslivet har växt upp i en, i det avseendet,
stabilare omgivning, där också stabilitet hyllades, är det enligt Illeris (2004)
inte svårt att inse att dessa vuxna kan ha svårigheter med att ställa om
eftersom hela identiteten i någon mening rubbas när det tidigare sättet att vara

44

Kapitel 3 – Tidigare forskning

och leva ifrågasätts. Enligt Gorard och Rees (2002) spelar ”platsen” stor roll
liksom ”tiden”. Det handlar bland annat om utbildnings- och arbetstillfällen
som står och har stått till buds och om hur produktioner ställts om, vilket
betyder att lokala eller regionala näringslivsstrukturer påverkar de människor
som omfattas av dem.
Finns det då en speciell kultur i småsamhällen som formar människorna
och som i sin tur påverkar deltagande i lärande på arbetsplatsen? Etnologen
Rosengren (1991) försöker utifrån sin studie i litet samhälle beskriva
”småsamhällstillvarons kultur”. Hon utgår från Bourdieus tankar om att
samhällen reproduceras. Det medför att generationer följer varandra i
fotspåren. Rosengren (1991) säger utifrån sin studie från mitten av 1980-talet
att de unga vill liksom sina föräldrar ut och arbeta så fort som möjligt. Det
har varit möjligt eftersom de arbeten som finns i samhället har krävt relativt
kort utbildning. Arbetet är i första hand en källa till inkomst, det gäller att ha
ett arbete för att kunna realisera familjens materiella behov. Det är således en
instrumentell syn på arbetet. Det är en klar skillnad mellan arbete och fritid.
Med sina rötter i samhället ser invånarna samhället som centrum i tillvaron.
Behovet av socialt och kulturellt liv, och av omväxling i tillvaron,
tillfredsställs inom den närmaste omgivningen.
I vad mån denna beskrivning enbart handlar om småsamhällets kultur
kan ifrågasättas. Vad som kan vara viktigt utifrån min studie är vilken roll
arbetet har och hur arbetet ställs i förhållande till övrig sysselsättning. Till det
kommer vad som är möjligt att göra utifrån regionala faktiska förutsättningar,
och med det menar jag till exempel utbildningsmöjligheter och
arbetstillfällen. Om bilden ovan förmedlas och man som invånare tar till sig
den, torde den i sig kunna forma en identitet, som man tror tillhör
småsamhällskulturen.

3.6 Sammanfattning
Vilka faktorer har då visat sig ha betydelse för individers deltagande i
utbildning? Nedan kommer en sammanfattning av vad forskningen visar när
det gäller individers motiv för deltagande, individrelaterade faktorer,
förutsättningar för lärande i arbetslivet och förutsättningar för deltagande i
förändringsprocesser samt om yttre betingelser, kallad yttre kontext. Det är
inom de två olika fälten, vuxenutbildning (adult education) och
arbetsplatslärande (workplace learning) som tidigare forskning är hämtad
ifrån.
Individers motiv för deltagande i vuxenutbildning är oftast
arbetsrelaterade. Man vill till exempel få ett arbete eller andra
arbetsuppgifter. Man deltar även av mer personliga skäl som att man vill
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utvecklas eller tycker det är intressant. Motiven kan dock skilja sig åt i olika
stadier i livet. Det finns även en skillnad mellan olika grupper av
arbetstagare. Lågutbildade har ofta en instrumentell syn på deltagande,
hävdas det. De deltar för att arbetet kräver det. Individens biografi kan
utgöra en förklaringsgrund till deltagande som i sin tur kan forma motiven.
För vissa kan motivationen öka i och med att de deltar.
Utbildningsnivåer har visat sig vara en förklarande faktor för deltagande.
Ju högre utbildning desto mer deltar man i olika typer utbildningar.
Deltagande i informella läraktiviteter skiljer sig däremot inte nämnvärt åt
mellan olika grupper. I vilken mån läraktiviteter erbjuds på arbetet kan ha att
göra med vilket arbete man har och vilken arbetsplats man arbetar vid. LOanslutna har t.ex. färre utbildningsdagar än SACO-anslutna. Även den sociala
bakgrunden, kan vara avgörande för fortsatt utbildning. Däremot tycks det
finnas ett lägre samband mellan vuxnas deltagande och social bakgrund.
Andra faktorer, exempelvis var man bor, kan ha betydelse. Det har kanske
inte funnits möjlighet till utbildning, eller att det inte har funnits behov av
utbildning utifrån hur arbetsmarknaden på orten har sett ut.
För deltagande i vuxenutbildning kan också familjesituationen ha
betydelse. Om utbildning tar tid från fritiden kan det försvåra ett deltagande.
Det har även visat sig finnas könsskillnader i deltagandet. LO-anslutna män
deltar minst. Kvinnor med barn deltar i mindre grad i utbildningar utanför
arbetet. Likaså avtar deltagandet i de formella utbildningarna med åldern. Det
förhåller sig även så att de med en aktiv fritid deltar mer i formella
utbildningsinsatser.
Det ovan beskrivna kan forma vad som i kapitlet benämns läridentitet
som också kan ha med självförtroende att göra. De industriarbetare som
denna studie avser tillhör en grupp som utifrån tidigare forskning inte deltar i
så hög grad i formella utbildningar.
Arbeten som kräver ansvar, som utmanar och är varierade, och där
feedback ges har visat sig vara viktiga faktorer för motivationen. Om
arbetena däremot är monotona och hårt styrda och de sociala kontakterna få,
kan det leda till att anställda passiviseras och dekvalificeras. En anledning till
deltagande i läraktiviteter kan vara att i arbetssituationen utsättas för problem
som måste lösas eller hanteras. Andra viktiga faktorer i arbetet är
organisationens kultur och klimat. Finns ett tillåtande klimat underlättas
deltagandet. Att det dessutom finns utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte
gynnar lärande. Vad gäller arbetet som helhet är anställda mer motiverade om
de trivs med arbetet. I det ryms förhållande till arbetskamrater och ledning.
Många studier visar att det är viktigt att anställda är delaktiga i planering
och genomförande när en organisationsförändring skall genomföras. De
anställda bör ha insikter och kännedom om målen med förändringen, och
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dessutom vara benägen att ställs upp på målen. Vidare behövs stöd för att
praktiskt genomföra förändringen. Likaså fordras en kultur som främjar
förändring. Vid organiseringen av läraktiviteterna är det betydelsefullt att det
finns t.ex. handledare som fungerar som stöd på olika sätt. I synnerhet gäller
det anställda med mindre vana i fråga om läraktiviteter. Det handlar även om
att det finns tid och utrymme, och möjlighet att successivt få närma sig ett
nytt område. Ny kunskap kan behöva knytas till tidigare förvärvad kunskap.
Därmed kan det vara av vikt att utgå från verkliga och kända situationer i
verksamheten.
Det visar sig av den presenterade forskningen att det finns mycket
forskning inom de olika områdena i föreställningsramen. Hur arbetet skall
organiseras för att underlätta lärande (se ex. Ellström, 1992; 1996). Hur
lärsituationen vid en utbildning för vuxna skall organiseras (Wlodkowski,
1999). Hur individuella faktorer som social bakgrund och påverkar
deltagande i utbildning (SOU 1993:85). Hur motivationen påverkar
deltagande (Brom & Stettin, 2004), samt hur en yttre kontext (Sennett, 2000)
utöver inflytande.
Forskningsgenomgången grundar sig således på att studien utgår från ett
brett angreppssätt. Det är de olika aspekterna tillsammans och i integration
som utgör en tänkbar förklaringsgrund till individers deltagande i
läraktiviteter. Det betyder att förklaringar kan finnas på skilda nivåer;
individ-, organisations- och samhällsnivå, men det är individens motivation
som är centrum för att förklara individens handlande (se figur 2.1).
Vad som är lite beforskat är hur allt detta sammantaget, kan påverka och
utgöra ramar för individers deltagande i läraktiviteter. Det finns dessutom
ringa forskning kring industriarbetare och deras handlingar, i ett
förändringsskede på arbetsplatsen med mer eller mindre uttalade krav på
deltagande i läraktiviteter, anställda som hittills inte i så hög grad varit
föremål för lärandeinsatser på arbetsplatsen. Dessutom finns de anställda i en
region där arbetstillfällen är få och där företagsflytt till låglöneländer är en
realitet.
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4 Metod
I detta kapitel redovisas forskningsprocessen vad gäller forskningsfrågans
framväxt, metodik samt analys och bearbetning. Här finns beskrivet hur
empirin har samlats in och en diskussion och reflektion kring förfaringssättet.
Först kommer några utgångspunkter där en beskrivning finns hur allting
började som bakgrund till hur studien har växt fram.

4.1 Några utgångspunkter
Forskningsfrågan handlar om hur industrianställdas deltagande, i mer eller
mindre planerade läraktiviteter, kan förstås och förklaras. Med den frågan
blev fallstudier som forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer som metod
det som skulle kunna fånga de anställdas resonemang, inställning och
handlande. Jag kommer nedan att redogöra för fallstudier. Dessutom kommer
jag att ibland referera till en interaktiv forskningsansats som jag inspirerats
och tagit intryck av. Det betyder sammantaget att jag kombinerar en del
perspektiv och hoppas att jag genom att tydligt beskriva förfaringssättet göra
forskningsstrategin genomskinlig.
Fallstudien är av kvalitativ art, vilket i detta fall betyder att fenomenet
deltagande skall förstås utifrån hur anställda beskriver och resonerar om
deltagande i läraktiviteter på arbetsplatsen. Kvalitativ ansats är inte något
enhetligt som lätt låter sig beskrivas. Ofta används kvalitativ och kvantitativ
ansats som åtskilda från varandra. Jag menar likt Allwood (2004) att
uppdelningen i en kvalitativ ansats och en kvantitativ inte alla gånger är så
meningsfull. All forskning innehåller kvalitativa aspekter. Oavsett aspekt,
måste man ta ställning till vilket fenomen som studeras. Vidare måste
resultaten av analyserna tolkas i all forskning. Alla forskare är rimligen ute
efter att förstå fenomenets natur, vilket helt eller delvis är av kvalitativ natur.
Det är således svårt att hitta särdrag i kvalitativ forskning som utesluter all
forskning inom kvantitativ forskning (Allwood, 2004). Trots invändningen
väljer jag att säga att min ansats är kvalitativ utifrån att studien grundar sig på
verbala data och att jag inriktar mig på insikt, upptäckt och tolkning i kontext
i motsats till kvantitativ ansats som, förenklat uttryckt, karakteriseras av
experiment och bearbetning av statistiskt material (se t.ex. Larsson, 1986;
Merriam, 1994; Widerberg, 2002).
Vad gäller forskningsprocessen kan konstateras att den inte är linjär,
såsom den presenteras i den slutliga avhandlingen (frågeställning, metodval
och datainsamling, resultat och analys). Det handlar snarare om pendlingar
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mellan de olika stegen, där nya människor, källor, metoder och teorier träder
in och omformar processen och innehållet (jfr Bryman, 1997). Jag skall i det
följande beskriva hur forskningsområdet med frågor tog form, och som sagt
en pendling och förändring har skett genom hela processen.

4.1.1 Forskningsfrågans framväxt
Jag har under doktorandtiden förutom till universitetet varit knuten till FoUcentrum i Söderhamn och Arbetslivsinstitutet. Intentionen med FoU-centrum
har varit regional utveckling, där regionen utgör landskapet Hälsingland. En
bakgrund till mitt forskningsområde har därmed bland annat varit hur det ser
ut i regionen vad gäller arbetstillfällen, tillgänglig arbetskraft och vilka behov
företagen har för att kunna verka regionen samt vilka kompetenser de
anställda behöver för att vara anställningsbara. Forskningsfrågan har utifrån
problemområdet, teoretiska ställningstagande samt mina intressen sedan
preciserats. Det kan sammanfattningsvis sägas att forskningsfrågan har växt
fram utifrån regionens ”problem” tillsammans med de människor jag mött i
skilda sammanhang, vilket samvarierat med mitt intresse för
utbildningsfrågor.
Att på detta sätt fånga forskningsfrågan är ett skede i en interaktiv
forskningsansats (se Svensson, Brulin, Ellström, & Widegren, 2002). Det kan
finnas problem med en sådan utgångspunkt, utifrån att forskningen därmed
kan sägas vara styrd och gjord på uppdrag. Jag menar att det inte behöver
vara så på grund av att ansatsen är att forska med i stället för för, dvs. att som
forskare vara med och styra forskningsfrågan och forskningsprocessen och
inte helt bli styrd av den praktiska frågeställningen formulerad av en
beställare (se vidare Svensson, 2001; Svensson m.fl., 2002). Att bedriva
forskning på detta sätt, mer eller mindre tillsammans med berörda, kan ses
som ett led i högskolans tredje uppgift (Brulin, 1998). Interaktiv forskning i
regionen har för övrigt diskuterats av mina doktorandkolleger (se Hammar &
Svensson, 2001; Hård 2005; Nuur, 2005; Svensson, 2006; Westring-Nordh,
2004).

4.1.2 Fallstudier
Fallstudier kan sägas ha blivit ett samlingsnamn för de mest skilda typer av
undersökningar (Backman, 1998; Merriam, 1994). En forskare som många
gånger citeras och refereras vad gäller fallstudier är Yin (2003). Han har
följande definition på fallstudier:

50

Kapitel 4 – Metod
1.

x
x

A case study is an empirical inquiry that
investigates a contemporary phenomenon within its real-life context,
especially when
the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.

2. The case study inquiry
x copes with the technically distinctive situation in which there will be many
more variables of interest than data points, and as one result
x relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in
triangulating fashion, and as another result
x benefits from prior development of theoretical proposition to guide data
collection and analysis. (Yin 2003, s.13-14)

Varför har jag valt fallstudie som forskningsstrategi? Den här studien rör
anställdas deltagande i läraktiviteter på arbetsplatsen. Arbetsplatsen kan
sägas utgöra ett specifikt, unikt och avgränsat system, och fenomenet
deltagande studeras i sin naturliga miljö. Det avgränsade systemet har valts
bland annat därför att det är intressant och viktigt, där en rad olika faktorer i
samspel är viktiga för deltagandet (fenomenet). Flera faktorer utgör en del av
kontexten. Därmed är kontexten viktig för att studera fenomenet och i det
avseendet är fallstudier lämpliga (jfr Merriam, 1994; Backman, 1998).
Merriam (1994) skriver att uppmärksamheten kan riktas mot det sätt grupper
av människor hanterar problem utifrån ett helhetsperspektiv, vilket är fallet i
min studie. Som beskrivits är min forskningsfråga hämtad från praktiken,
vilket det ofta är i kvalitativ fallstudieforskning (Merriam, 1994).
Industriarbetares deltagande i läraktiviteter på arbetsplatsen är ett
förhållandevis outforskat område, vilket även det kan tala för att använda sig
av fallstudier (jfr Yin, 2003).
Det unika i fallstudier, enligt Merriam (1994) är inte tillvägagångssättet
utan de frågor man utgår från och vilken relation de har till slutprodukten.
Yin (2003) talar om att det handlar om hur och varför frågor i stället för vad.
Resultatet kan bli mer konkret, mer kontextuellt och kunskaperna sägs bli
mer utvecklade utifrån forskarens tolkningar.
Enligt Yin (2003) kan den studerade enheten utgöras av bland annat
individer, grupper, företag och händelser. Vidare skiljer han mellan olika
typer av fallstudier, dels enskilda och multipla fallstudier, dels holistiska och
inbäddade fallstudier. Den här studien baseras på en enskild fallstudie, med
tjugo inbäddade fallstudier. Företaget, närmare bestämt en avdelning på
företaget, utgör ett fall, som i sin tur kan sägas rymma tjugo fallstudier på
individnivå. Denna avdelning på företaget har bland annat valts i syfte att
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kunna göra jämförelser och förstå eventuella skillnader inom de inbäddade
fallen.
Yin skriver att i en fallstudie kan olika metoder användas. Vidare
betraktas triangulering som viktigt. Triangulering kan handla om att använda
flera metoder, data och teorier samt att olika forskare tar del av materialet.
Triangulering kan ge ökad validitet och reliabilitet, men även bidra till ökad
förståelse genom att ett fenomen blir belyst från olika perspektiv. Jag har som
tidigare nämnts valt fallstudie av kvalitativ art. Kvalitativa intervjuer (Kvale,
1997a) av de anställda på avdelningen utgör den huvudsakliga
datainsamlingsmetoden, men även till viss del deltagande på arbetsplatsen
samt dokumentinsamling. Förutom de anställda på avdelningen har
fackordförande och ledning bidragit med data. Jag har även fört en diskussion
om materialet med de anställda och ledningen i de återkopplingar jag haft.
Det har även varit ett sätt att testa validiteten i materialet (jfr Larsson, 1993,
2001). Jag har dessutom i olika sammanhang, främst inom min forskargrupp,
men även i andra sammanhang diskuterat min forskning.
Vad gäller metoder och datakällor kommer i nästa avsnitt en närmare
beskrivning av dem. Vad kan för övrigt sägas om tolkningsperspektiv?
Tolkningsperspektiv
I min studie beskriver, analyserar och tolkar jag individers deltagande i
läraktiviteter på arbetsplatsen. Genom hela forskningsprocessen har
tolkningar skett av händelser, möten, texter, samtal och intervjuer. Framför
allt har tolkningar av intervjuerna genomförts inför den avslutande analysen
och diskussionen. Tolkningarna har skett utifrån den förförståelse jag som
forskares burit med mig. Vilka ”ögon” har jag då haft?
Ett försök att explicitgöra min förförståelse är att redovisa
forskningsläget och de teorier som ligger till grund för tolkningen (se ex.
Larsson, 1986; Yin, 2003). Yin skriver att man bör ha teorier med sig
inledningsvis i forskningsprocessen. Genom förförståelsen är det möjligt att
fokusera studieområdet och frågeställningar. Min strävan har varit att
tydliggöra hur jag ser på deltagande i läraktiviteter utifrån motivation och
faktorer som kan tänkas inverka på motivationen. Deltagandet i läraktiviteter
kan förklaras utifrån individuella och kontextuella faktorer och samspelet
däremellan. Det utgör så att säga min tolkningsram, som jag burit med mig
genom hela forskningsprocessen om än inte så tydligt från början. ”Med sig i
ryggsäcken har man teoretiska tankar och idéer”, som Davies (1999, s.130)
skriver. Även om tolkningen av materialet sker hela tiden, i själva
intervjusituationen och under bearbetningen (Kvale, 1997a), är det främst
mot slutet av forskningsprocessen som teorierna på ett mer tydligt sätt varit
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grunden för tolkningen av empirin. I kapitel 2 och 3 har jag redogjort för de
teoretiska utgångspunkterna samt redovisat tidigare forskning kring
deltagande. Se även hur intervjuerna har genomförts och materialet
bearbetats i nästa avsnitt.
Jag har försökt att vara öppen i bemärkelsen att inte vara helt styrd av
motivationsteorierna för vad som hände under resans gång. I
forskningsprocessen har jag pendlat mellan att vara ”malmletaren” och
”resenären”. Det är Kvales (1997a) metaforer för att veta vad man letar efter,
vart man är på väg, har målet bestämt och låter sig inte styras av händelser på
vägen, eller att vara den som på vägen ser, är lyhörd och fångar upp det som
är och sker under själva resan. Det betyder även att förståelsen utvecklas och
omformas under tiden. Det är en viktig del i den interaktiva
forskningsprocessen (Svensson, 2001; Svensson m.fl., 2002)
Jag har dessutom tolkat materialet i samarbete med några av de anställda
och ledningen i de återkopplingar jag har haft. Min utgångspunkt har varit att
informanterna, som är de berörda och som det handlar om, har värdefull
kunskap att tillföra även i analysarbetet. I och med det, menar jag, och sällar
mig till utgångspunkterna i interaktiv forskning, att tolkningens kvalitet torde
höjas (jfr interaktiv forskning, Svensson m.fl., 2002). Holmstrand & Härnsten
(2000) uttrycker något liknande som att i mötet mellan å ena sidan praktiker
och å andra sidan forskare kan olika perspektiv och utgångspunkter brytas
mot varandra och därmed kan risken för ”närsynthet” minskas, och en
allsidigare och djupare förståelse för problemet kan utvecklas. De skriver
även att i mötet mellan forskare och praktiker sker ofta en mycket dynamisk
kunskapsutveckling. I beskrivningen av hur bearbetning och analys av den
här studien har gått till finns några reflektioner kring mina möten med
framför allt ledningen.
Det har även handlat om att som den interaktiva forskningstraditionen
hävdar att i mötet, genom samspelet mellan praktiken och forskningen,
skapas kunskap, som kan generera teorier och vara praktisk användbar
(Svensson, 2001; Svensson m.fl., 2002). Det kan vara svårt att till syvende
och sist avgöra vad denna studie bidragit till, men utifrån ledningens
uttalande torde resultatet kunna användas för att på ett bättre sätt organisera
läraktiviteter på arbetsplatsen.
Vad kan sägas om de erfarenheter jag som forskare burit med mig? Det
finns resonemang i metodböcker om vilken betydelse forskarens kön, ålder,
kultur, klass och samhällsposition kan ha i en intervjusituation. Att de
påverkar, medvetet eller omedvetet, hur man frågar och vilka svar man får,
vad man ser och hör och hur man tolkar, är nog oomtvistat (jfr Ehn, 1998).
Det kan dock vara svårt att avgöra vad det kan ha för påverkan och vad det
spelar för roll för avhandlingens kvalitet.
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Vissa menar att likhetsaspekten är viktig i intervjusituationen. Att dela en
gemensam kultur, vara i samma ålder och tillhöra samma kön, kan underlätta
kommunikationen och förståelsen. Med det kan dock följa ett förgivettagande
och ”blindhet”. Att tro sig förstå kan vara bedrägligt i intervjusituationen
(Thomsson, 2002). Det kan även vara så att den till synes uppenbara likheten
visar sig i stället som olikheter. Olikheter innebär att de gemensamma
referensramarna och värderingarna inte delas vilket kan försvåra
kommunikationen. Det kan å andra sidan kräva att företeelser på ett annat sätt
tydliggörs eftersom ingen kan förutsätta att den andra vet (Thomsson, 2002).
Jag sympatiserar med den tradition som bland annat den interaktiva
forskningen är bärare av. Där talas om att sträva efter att skapa
subjektsrelationer mellan forskaren och den berörda, och att relationerna skall
vara jämlika och ömsesidiga. Deltagarna kan ha olika roller men de skilda
kunskaperna är lika värda (Svensson, 2001).
Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram min kännedom om och
intresse för regionen samt att jag är intresserad av industrimiljöer. Jag har
inte själv varit industriarbetare, men har besökt och vistats i ett flertal
industrier genom åren genom mina tidigare arbeten. Davies (1999) hänvisar
till Oakley (1981) som menar att ”ett personligt engagemang är något mer än
en farlig partiskhet – att det är ett villkor för att människorna skall lära känna
varandra och ta del av varandras liv”. Min förtrogenhet med regionen och
intresse för miljöerna och människorna i miljöerna, kopplat till intresset för
utbildnings- och kompetenskomplexet, kan i det här sammanhanget ha
bidragit till den närhet som jag tycker mig ha fått erfara. Även att FoUenheten har funnits i regionen kan ha haft betydelse. Davies (1999) liksom
flera andra skriver, att närhet, tillit och känslighet är de tre egenskaper som
behöver vara närvarande i den kvalitativa forskningsprocessen.
Generaliserbarhet
Frågan om generaliserbarhet är något som i allmänhet kommer upp i
samband med kvalitativa studier och är en vanligt förekommande invändning
mot fallstudier. En fallstudie fokuserar på en situation eller en händelse och
åskådliggör något som är viktigt för företeelsen. Går det att utifrån en
fallstudie dra generella slutsatser, dvs. kan resultaten även användas för andra
fall? Yin (2003) menar att det inte alltid är betydelsefullt med statistisk
generalisering (jfr empirisk generalisering, Kvale, 1997b). I och med att
fallstudier, såsom denna, ofta syftar till att öka förståelsen för fenomenet eller
till att pröva eller utveckla teorier, kan det istället vara tal om analytisk
generalisering (Yin, 2003). Kvale (1997b) använder termen teoretisk
generalisering.
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I den här studien vill jag belysa deltagandet och inställningen till deltagandet
och förklara eventuella skillnader. Jag har i förväg haft anledning att tro att
de anställda på avdelningen har reagerat olika på kravet på förändring, och
jag har därmed valt strategiskt. Ett slumpmässigt urval skulle kanske inte ge
den bilden. Valet skulle, enligt Larsson (2001), kunna kallas ”generalisering
via maximerad variation”. Därmed kan det utifrån detta fall vara möjligt att
förutsäga vilka uppfattningar och handlingar man kan tänkas möta även i
andra liknande fall.
Ett annat sätt är ”generalisering via kontextlikhet”. Det betyder att
tolkningen av ett fall skall kunna överföras till andra liknande fall. För detta
sätt krävs, enligt (Larsson, 1993, 2001) mycket data om kontexten. Det är
”thick description” som etnografin använder sig av (se även Merriam, 1994;
Yin, 2003; Hammersley & Atkinson, 1995). I min studie har jag medvetet
valt att göra en sådan beskrivning av ”fallet” för att åstadkomma en tydlig
bild av den miljö de anställda verkar i. Jag hoppas därför att denna fallstudie
kan användas för att förstå andra fall.
Slutligen hoppas jag att studien även skall kunna hänföras till vad
Larsson (1993, 2001) kallar ”generalisering via igenkännande av
gestaltning”. Genom att andra forskare tar del av tolkningar av fallet kan
hon/han använda dem för att förstå sitt eget fall. Det behöver inte betyda att
det enbart är liknande kontexter utan det är gestaltningen av deltagandet som
kan ge forskaren redskap för att förstå mönster.

4.2 Studiens uppläggning och genomförande
4.2.1 Val av företag och informanter
Jag har valt företag utifrån att det finns i regionen där jag verkar, är en
produktionsindustri som genomgår förändringar, samt att de anställdas
arbetsmarknad är tämligen begränsad. Det är ett företag som är känt i
regionen för att ledningen är öppen och intresserad. Efter samtal med
ledningen kring forskningsområdet och möjligheter att genomföra studien
föll lotten på en avdelning som tidigare har varit föremål för förändringar,
och där även avdelningschefen visade en öppen attityd. I och med att jag i
intervjuerna ”lyfter ut” anställda ur produktionen, med störningar i
produktionen som följd, var det angeläget att få access både av
avdelningschefen, som har det yttersta ansvaret för produktionen inom
avdelningen, av ledningen högre upp och inte minst var det viktigt att
anställda ville ställa upp. Ledningen, som var den första dörröppnaren, visade
alltså ett intresse för min studie och såg ett värde med mitt deltagande. Med
andra ord upplevde jag att jag togs emot med ”öppna armar”.

55

Kapitel 4 – Metod

I och med att jag ville förstå deltagande i lärprocesser och eventuella
skillnader, valde jag att intervjua så gott som alla anställda på avdelningen.
Jag intervjuade 21 personer av de 27 som fanns med på anställningslistan. Av
dem var fyra kvinnor, och jag intervjuade tre. Den fjärde var med i samtalen
vid studiens inledningsskede när en överblick av företaget, förändringen och
de anställda skulle erhållas. Av männen finns 17 representerade i studien. En
kom inte med på grund av tekniskt problem vid inspelningen av intervjun. De
jag inte intervjuade var de som var varslade och på väg att sluta sin
anställning, och de som var långtidssjukskrivna. Det betyder att studien
grundar sig på 20 industriarbetares beskrivningar.
Medelåldern bland de intervjuade var 39 år, där det fanns en relativt stor
grupp som var runt 35 år. De som var äldre än 49 år utgjorde en grupp på sju
stycken. De hade alla arbetat relativt länge på företaget, mellan 8 och 33 år,
och de flesta hade arbetat där i mer än 12 år (se även bilaga 2). I kapitel 5.5
och bilaga 4, finns ytterligare beskrivning av de anställda. Jag fann det viktigt
att de som då fanns och skulle finnas i arbete inom den närmaste tiden
intervjuades. Därmed behövde ingen fundera över varför vissa blev utvalda
och andra inte.
Före de s.k. fördjupade intervjuerna, intervjuade och samtalade jag med
teamombud, personalombud och kvalitetsombud, enskilt och i grupp. De
valdes ut just i egenskap av att de hade dessa befattningar. Personalchefen
som gav tillträde till företaget och avdelningen, har fått representera
ledningen. Avdelningschefen är chefen närmast de anställda och
representeras av två personer, eftersom ett skifte skedde under tiden, likaså
företräds facket av två olika personer. Alla ombud utom två finns bland dem
som jag sedan gjorde fördjupade intervjuer med. Ett ombud hann sluta och av
det andra ombudet bedömde jag att jag inte kunde ta mer arbetstid i anspråk.

4.2.2 Datainsamlingens genomförande och metoder
I avsnitten innan (4.2.1) har jag fört ett resonemang kring tolkningsperspektiv
som bland annat har att göra med min förförståelse. Det kan stå som en fond
till följande redogörelse om datainsamlingens genomförande och metoder.
I studien har jag använt intervjuer för att samla empiri, men även till viss
del dokument och informellt deltagande på arbetsplatsen. Eftersom studien
fokuserar de anställdas deltagande i läraktiviteter är det de anställda på
avdelningen som utgör huvuddelen av empirin. Intervjuerna och samtalen
med personalchef, avdelningschef, fackordföranden och ombud, de s.k.
informanterna, har jag använt för att orientera mig och få en mer översiktlig
bild av företag, organisation, arbetet och anställda. Jag har även av dem fått
en beskrivning av de förändringar som har ägt rum, hur förändringarna har
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tagits emot av de anställda samt fått eventuella förklaringar till anställdas
agerande. Dessa intervjuer har vid några tillfällen om inte citerats så
återgivits i vissa stycken. Vissa informantsamtal/intervjuer har givit bidrag
till intervjuguiden för de s.k. fördjupade intervjuerna med de anställda.
Studien föregicks av ett antal studiebesök på andra företag och
organisationer. På vissa av dem gjordes intervjuer av chefer och andra
anställda. Jag gjorde med andra ord vad som skulle kunna kallas några
”inflygningsvarv” över regionen och området. Det fick fungera som en
orienteringsbas innan studien utfördes på det utvalda företaget. Nedan finns
en sammanfattning över forskningsprocessen, datainsamlingstillfällen och
metoder. I bilaga 3 finns en mer detaljerad tabell över datainsamlingen.
 Hösten 2000 – hösten 2001 studiebesök på olika företag och
institutioner.
 Våren 2002 – kontakt med företaget plus annan organisation.
Studiebesök tillsammans med handledare. Träff och intervju med
personalchef (två tillfällen) och personalassistent. Medföljande
observation samt arbete på avdelningen. Träff med arbetsledare.
Träff med två personalombud och arbetsmiljöombud. Tagit del av
olika dokument som informationsbroschyrer, årsredovisningar,
verksamhetshandböcker samt kompetensredovisningar. Intervjutest
med testperson från annat företag.
 Sommaren 2002 – intervjuer med teamombud, personalombud och
fackordförande 1.
 Våren 2003 – seminarium/konferens med representanter från
företaget som deltagare. Intervju med fackordförande 2. Fördjupade
intervjuer med de anställda på avdelningen.
 Hösten 2003– fördjupade intervjuer och bearbetning av dem.
 Våren 2004 – bearbetning och litteraturstudier.
 Hösten 2004 – bearbetning och litteraturstudier.
 Våren 2005 – analysarbete. Återkoppling till arbetsledare och ledning
 Hösten 2005 – analysarbete. Återkoppling och diskussion
tillsammans med fyra teamombud samt tre av de övriga anställda.
 Våren 2006 – återkoppling till ledning.
Intervjuer
Utifrån att jag ville veta hur de anställda tänkte och resonerade kring
förändring och deltagande i läraktiviteter, valde jag att göra s.k. kvalitativa
forskningsintervjuer (Kvale, 1997a). Det har inte enbart handlat om ta reda
på det faktiska deltagandet, utan även med vilken inställning
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industriarbetarna deltog i läraktiviteterna, samt att jag ville försöka förklara
varför de anställda deltog eller inte.
Kvalitativa intervjuer är en passande metod för att försöka komma åt
människors upplevelser och beskrivningar av händelser och fenomen, utifrån
deras erfarenheter och perspektiv. Utgångspunkten är att i själva dialogen kan
tankegångar utvecklas och tydliggöras, och intervjuaren kan direkt återkoppla
och ställa följdfrågor (jfr Kvale, 1997a). Ett problem som tas upp vad gäller
intervjuer är hur mycket intervjuaren styr intervjupersonens svar (se även
mitt tidigare resonemang kring forskarens ”ögon”). Jag framhåller liksom
Kvale, att man skall kunna ställa kritiska och ledande frågor för att prova
tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens
tolkningar, utan att för den skull pådyvla egna föreställningar. Jag är
medveten om, att människan kan svara det som hon tror förväntas av henne
eller svaren kan vara efterhandskonstruktioner, svar som kanske inte alltid
överensstämmer med hur hon resonerade före intervjutillfället.
Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en intervjuguide med
temaområden, och inom de olika områdena mer specifika frågor. Guiden kom
att förändras efter en första provintervju med en anställd på ett annat företag.
Intervjuerna med de 20 anställda kan definieras som halvstrukturerade med
öppna svar. Intervjuerna kom även att till en del förändras under intervjuerna
med informanterna. I dialogen kunde vissa områden visa sig vara mindre
intressanta varvid de fick en mer undanskymd plats i nästkommande intervju.
Andra kunde tillskrivas ett större värde varmed de vid nästa tillfälle fick ett
större utrymme. Jag har vid alla tillfällen försökt gå igenom alla frågor i
intervjuguiden.
Intervjuerna hade alla olika karaktär och varje intervju kan sägas vara
unik. Beroende på hur samtalet gestaltade sig fick det styra i vilken ordning
frågorna ställdes. Ibland var det många frågor och korta svar. Vid andra
tillfällen kom samtalet mer att likna berättelser.
Det finns i metodlitteraturen en diskussion kring var intervjuerna skall
äga rum (se t.ex. Kvale, 1997a). Hultman (2001) talar om s.k. kontextuella
intervjuer. Intervjuerna görs i den kontext som vill beskrivas. Det finns då
möjlighet att i samtalet knyta an till företeelser, till det som skett och de
föremål som finns där. Han menar att metoden ger möjlighet till
gemensamma upptäckter, vilket kan innebära att saker och ting blir
synliggjorda.
Jag fann det viktigt att få göra intervjuerna på arbetsplatsen eftersom min
frågeställning i högsta grad rörde arbetsplatsen. Dessutom antog jag att det
skulle vara lättare att få ett samtal till stånd på arbetsplatsen, än exempelvis
hemma hos den anställde, om jag nu fick tillträde till arbetsplatsen. Det var
däremot inte möjligt att genomföra intervjuerna på själva avdelningen av
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diverse praktiska skäl. Ljudvolymen var hög och det var också svårt att hitta
avskilda utrymmen.
Intervjuerna genomfördes på fackexpeditionen som låg tvärs över
industriplanen. Fackordförande fick uppsöka andra utrymmen och andra
arbeten när intervjuerna genomfördes. Flera anställda visade en viss skepsis
till att följa mig över planen till det fackliga kontoret för att intervjuas. Det
hade nog mer med mig och mitt uppdrag att göra än att intervjuerna utfördes
på fackexpeditionen. Jag tror det underlättade att jag intervjuade hela
avdelningens personal och inte valde ut några. Alla visste att de skulle ha en
”pratstund” med mig.
Intervjuerna tog mellan en till två timmar. De genomfördes inom
ordinarie arbetstid, och arbetsgivaren tillät de anställda att gå ifrån sin
ordinarie verksamhet, med störningar i produktionen som följd.
De intervjuade personerna var, som jag tolkade det, för det mesta
intresserade av att dela med sig, berätta om och samtala kring viktiga
områden för studien, om inte initialt när jag hämtade dem eller lät hämta
dem, så under intervjuns gång. Intervjutiden passerade ofta med en rasande
fart, vilket flera påpekade. När jag inledningsvis frågade om jag fick
intervjua dem, rådde hos några en viss tveksamhet. Det handlade bland annat
om att de inte tyckte att de hade något att berätta, andra var i någon mening
rädda för vad som skulle komma, medan några inte såg något värde med
mötet och visade en avmätt attityd. ”Det gick ju bra det här”, sa exempelvis
en av de anställda när intervjun var slut.
Intervjuerna innefattar följande områden (se vidare bilaga 1):
x
x
x
x
x
x
x

x

Personlig bakgrund (utbildning, tidigare sysselsättning, fritidssysselsättning
osv.)
Arbetet (arbetsuppgifter, kompetenskrav, autonomi osv.)
Yrkesroll (synen på yrket i allmänhet)
Förändringsprocessen (t.ex. delaktighet, syn på förändringen)
Arbetsgruppen (hur går teamarbetet till, hur ser teamet ut, fördelar och
nackdelar med teamarbetet).
Ledning (feedback, delaktighet)
Lärande och läraktiviteter (hur har man lärt dig arbetsuppgifterna, vad var
det som gjorde att man lärde sig nya maskiner, tveksamhet inför att lära det
nya, erfarenheter från skolan, arbetskamraternas syn på deltagande)
Framtidsutsikter

Deltagande på arbetsplatsen samt dokumentinsamling
I metodlitteraturen talar flera om vikten av att vistas i den miljö som den
aktuella forskningen berör. Det möjliggör att på ett såväl djupare som bredare
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plan få ökad kunskap om och förståelse för den komplexa verklighet som de
aktuella personerna måste förhålla sig till. Att vistas i miljön är även ett led i
den empiriska förankringen som utgör ett validitetskriterium (Larsson, 1993,
2001).
Jag har informellt observerat, följt och deltagit i verksamheten i samband
med besök på arbetsplatsen vid ett flertal tillfällen (se nedan). Det har
innehållit moment av deltagande observation och medföljande observation.
Medföljande observation, enligt Ehn & Löfgren (1996, s. 119), indikerar att
man inte aktivt handlar utan mer passivt följer med. Hård (2005) använder
begreppet deltagande reflektion som hon anser är ett bättre begrepp än
deltagande observation eftersom observation uttrycker ett distanserat och
kliniskt förhållningssätt. Jag väljer utifrån mitt arbetssätt säga att jag
reflekterat över de mer informella observationer jag gjort i samband med att
jag följt och deltagit i verksamheten.
Mina första besök i industrimiljön inleddes med rundvandring och
genomgång av företaget och dess verksamhet. Det var representanter från
ledningen som förevisade, guidade inom och redogjorde för verksamheten.
Vid nästföljande besök träffade jag avdelningschefen som beskrev
avdelningen. Därefter togs jag omhand av ett av personalombuden som
presenterade och förevisade avdelningens arbetsuppgifter och hur de
anställda arbetade. Jag träffade även ett annat personalombud som berättade
och visade runt på avdelningen. Personalombudet var den som sedan
introducerade en av maskinerna för mig som jag sedan kom att arbeta vid
under en eftermiddag, efter att ha varit på lagret och hämtat skyddsutrustning
i form av särskilda skor, handskar och öronskydd. Min ”handledare” fanns
till hands och kunde rycka in när maskinen krånglade som sannolikt
trilskades på grund av min ringa erfarenhet och okunskap. Jag har alltså
aktivt arbetat vid en maskin som gav mig en konkret erfarenhet av en
arbetsuppgift som ingick i de anställdas arbete. Jag kan inte bedöma värdet
av det praktiska deltagandet för forskningsprocessen. Det har i alla fall känts
värdefullt att ha vistas i miljön och vara aktivt deltagande, dvs. ett tillfälle att
delvis lära känna och delvis kanske också förstå miljön. Jag tyckte att det
därmed blev lättare för mig att förstå vad de anställda talade om när de
relaterade till maskinerna samt att jag tyckte jag kunde ställa mer initierade
frågor kring arbetsuppgifterna. Deltagande har således varit ett sätt att
komma närmare de anställda för att sedan i intervjuerna få ta del av deras
beskrivningar. Min uppfattning är att jag fick en närhet till deltagarna. Att
komma nära är en viktig del i fallstudiestrategin (Stake, 1995). Davies (1999)
talar om närhet som en förutsättning för ett lyckat fältarbete. Om det har haft
någon betydelse för de anställda att jag har arbetat där, i efterföljande möten
och intervjuer, är svårt att ha någon uppfattning om. Det skulle kunna hävdas
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att det skulle vara svårare att intervjua om jag hade deltagit mer. Nu var jag
en främmande människa utan bindningar och lojaliteter till arbetskamrater
och ledning.
Jag vill dock lyfta fram svårigheterna att komma in i obekanta miljöer på
det här sättet (jfr Repstad, 1999). Jag kan konstatera att jag kände mig
främmande i miljön. Mina första korta besök när jag kom och iakttog var
ibland märkliga. Jag brottades med för mig okända koder i gruppen och
ställde mig frågor om vilka koder som gäller och hur jag får tag i dem. Hur
agerar man här och vad pratar man om i denna mansdominerade
industrimiljö? Att ställa konkreta frågor om hur maskinerna fungerade var
relativt lätt, men att komma med exempelvis värderingsfrågor ”på golvet”
och i grupp, kändes inte möjligt. Det var mycket lättare att enskilt samtala
med de anställda. Då hade jag i någon mening ett övertag eftersom det var
jag som formulerade frågorna och ledde samtalet eller intervjun. Det var
oftast mycket innehållsrika och givande samtal utifrån min utgångspunkt.
Flera av de intervjuade gav också uttryck för att samtalen med mig var
värdefulla. Sammantaget vill jag säga, trots en viss osäkerhetskänsla till en
början, att det var många intressanta, lärorika och roliga möten ”på golvet”
och i intervjurummet.
För övrigt vad gäller källor har jag tagit del av företagets olika
dokumentationer över kompetensutveckling och kompetenstrappor, samt hur
företaget var uppbyggt och organiserat. Dessutom har information om
regionen hämtats från skilda håll. Det har rört källor om utbildningsnivåer
och andra regionala förhållanden.

4.3 Bearbetning och analys av data
Som framkommit har jag inför intervjuarbetet med de tjugo anställda även
intervjuat teamombud, kvalitetsombud och personalombud. Vid de
intervjuerna, och de samtal jag hade med ledning och arbetsledare, fördes
anteckningar under samtalets/intervjuns gång. De bearbetades och skrevs ner
efter samtalet/intervjun. Intervjun med en av fackordförande bandades och
skrevs ut i sin helhet.
De s.k. fördjupade intervjuerna med de anställda, som utgör huvuddelen
av empirin, bandades och skrevs ut i sin helhet. Intervjuerna varade mellan en
och två timmar och varje utskrift omfattar runt 20 A4-sidor. Av de 20
intervjuerna med anställda skrev jag ut 15 i sin helhet, där områden som inte
hade relevans för studien har tagits bort. Citaten är ibland till vissa delar
omskrivna. Det är när dialektala uttryck har använts samt vid upprepningar
och osammanhängande meningar. Fem intervjuer skrevs ut av en assistent.
Min erfarenhet blev att jag kände mig mer förtrogen med de intervjupersoner
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vars intervjuer jag själv skrev ut. De andra blev mer främmande för mig. Jag
märkte även att jag i ett tidigt analysskede omedvetet citerade dem färre
gånger. Att skriva ut intervjuerna själv gav således mig en annan närhet till
materialet än när någon annan skrev ut dem. Att skriva ut intervjuerna är inte
en kontorssyssla utan även det en tolkande process, hävdar Kvale (1997a).
Vidare påpekar han att om man som forskare skriver ut sina intervjuer ökar
reliabiliteten. Det visade sig även att jag till en början citerade de mer talföra
intervjupersonerna fler gånger än de mer tystlåtna. Det är en uppenbar risk
vid intervjuer att i någon mening förföras av exempelvis käcka, kraftfulla
eller målande beskrivningar.
Intervjuerna med de anställda delades efter transkriberingen upp efter
intervjufrågorna. Jag sorterade i möjligaste mån alla svar under respektive
fråga som sedan sorterades i temaområden. Det fick sedan bilda underlag till
vad som skulle kunna kallas en inomfallsanalys av avdelningen. Svaren på en
fråga kunde variera, varvid jag redovisade svaren i sådana termer som ”de
flesta tyckte” eller ”någon ansåg ”. Där kan s.k. goda respondenter ha stått för
citaten. Eftersom det faktiska deltagandet och svaren på frågorna varierade
blev det sedan nödvändigt att titta närmare på hur detta deltagande tog sig
uttryck.
I bearbetningen och analysen av dokument och intervjuer kategoriserade
jag därefter de anställda efter faktiskt deltagande, dvs. hur många maskiner
de hade lärt sig samt hur många kurser de hade deltagit i, varefter en ny
kategorisering vidtog där hänsyn även togs till de anställdas inställning till
deltagande. Det vill säga en kvantitativ respektive en kvalitativ bedömning av
deltagandet genomfördes. Tre kategorier föll ut. För att sedan försöka hitta
förklarande faktorer utfördes en analys av individerna inom varje kategori.
Detta krävde att de inspelade intervjuerna återigen lyssnades igenom. Vid
olika tillfällen, t.ex. under bussåkning och bilkörning, lyssnade jag på de
anställdas utsagor. Individerna i de olika kategorierna analyserades utifrån
individrelaterade faktorer, arbetets karaktär, förändringens och
läraktiviteternas utformning, samt yttre kontext. Föreställningsramen utgjorde
så att säga grunden för analysen, men jag försökte även vara öppen för andra
faktorer.
Empiridelen arbetades sedan om, där individerna i de olika kategorierna i
högre grad lyftes fram för att på ett bättre sätt exemplifiera de olika
gruppernas tankar och resonemang. Det innebär sammantaget att citaten
nödvändigtvis inte behöver vara jämt fördelade mellan de olika kategorierna,
och i vissa fall har som sagt ”goda” respondenter fått stå för citaten.
Därefter jämfördes de olika kategorierna med varandra, i syfte att få syn
på vilka faktorer som skiljde de olika grupperna åt. I diskussionen har den
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empiriska analysen sedan kopplats till teorierna där en syntetisering till ett
resultat har arbetats fram.
I den första större bearbetningen av materialet har arbetets karaktär fått
ett stort utrymme. Tanken har i det sammanhanget varit att presentera
materialet så att en god kännedom om arbetet skall kunna erhållas. Det är ett
led i validiteten och generaliserbarheten.
Data har återförts till de anställda och ledningen vid ett antal möten (se
bilaga 3). En intressant synpunkt som framkom från ledningen var att det var
ett vinstdrivande företag som var föremål för studien och inte en
utbildningsinstitution. Ledningen påpekade att man inte strävar på samma
sätt, och inte till vilket pris som helst, att få alla anställda med sig. Man väljer
anställda som ”ställer upp” på företaget. Vidare hade ledningen synpunkter
på att de arbetsrelaterade faktorerna i alltför för hög grad hamnade i fokus
medan personliga egenskaper kom i skymundan. De anställda kan
naturligtvis ha tidigare erfarenheter som kan ha haft betydelse för deras
ställningstagande, men som inte har framkommit i denna studie.
Det som har beskrivits kan sägas vara en del av den nödvändiga
reflexiviteten. Till det kan tillföras att jag i början, vid tiden runt
intervjutillfällena och vid bearbetningen av intervjumaterialet, upplevde att
jag var mycket nära de industriarbetare jag intervjuade. Jag tog parti för och
försvarade dem i skilda sammanhang. Så småningom fick jag
en distans på ett annat sätt, vilket torde ha underlättat den över situationen
nödvändiga reflexiviteten. Reflektion i forskningens alla faser är ett begrepp
som ständigt återkommer inom kvalitativ forskning. Genom att inta ett
reflexivt förhållningssätt, att tänka och begrunda, kan tolkningsramen
uppmärksammas, ifrågasättas och omarbetas (se Davies, 1999; Svensson
m.fl., 2002; Schön, 1983; om reflektion, närhet och distans). Närheten
förutsätter distans, menar exempelvis Davies (1999). Eftersom jag inte delar
industriarbetarens arbetsvardag och våra erfarenheter skiljer oss åt, är det
möjligt att det har underlättat den nödvändiga distanseringen. Tillika, som
Davies (a.a.) påpekar, är det lättare att distansera sig om materialet får ligga
en stund och därmed låta andra intryck och erfarenheter få utrymme med
tiden, vilket även jag har fått erfara.

Etiska överväganden.
Vid flera tillfällen under forskningsprocessen har jag ställts inför etiska
frågor och ställningstagande. Jag har genomgående eftersträvat att följa
vedertagna etiska regler (se HSFRs etiska regler). I dessa ingår bland annat
att informera om studiens syfte och studiens upplägg samt att det är frivilligt
att delta. De citat som presenteras i avhandlingen bör heller inte vara möjliga
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att koppla till någon enskild person. Regionen är namngiven men inte det
företag som är föremål för studien. Känner man till regionen finns dock en
risk att företaget kan identifieras. Eftersom det har varit av vikt för
forskningen att beskriva arbetsplatsen och arbetsuppgifterna har det varit
svårt att undvika en sådan beskrivning.
I bilagan presenteras de anställdas ålder, utbildningsbakgrund och hur
länge de har arbetat vid företaget. I tabellen har de fingerade namnen tagits
bort för att inte identifieras med citaten. Däremot finns de fingerade namnen
med i den tabell som presenterar maskinkunnandet och inställningen till
deltagandet. Vad gäller deltagande i olika kurser har de inte förts ihop med de
fingerade namnen eftersom risken är alltför stor att identiteten då kan röjas.
Deltagande i kurser beskrivs istället allmänt i kapitel 5. Vid vissa citat har
även intervjupersonens kod tagits bort. Det är för att citaten inte skall kunna
kopplas samman med andra citat tillhörande personen som kan röja
identiteten.
De anställda har fått läsa igenom de tre empirikapitlen och har därmed
fått möjlighet att yttra sig om citaten. Det som kan vara extra känsligt är de
personporträtt som presenteras. Jag har tillsammans med de berörda gått
igenom texten och ändrat innehållet efter deras synpunkter. De har därefter
givit sitt godkännande. Även företagsledningen har tagit del av texterna och
godtagit beskrivningen av företaget.
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5 Företaget, anställda och regionen
I det här kapitlet sker en beskrivning av företaget och de anställda samt en
redogörelse för arbetsuppgifterna på den avdelning som är föremål för
studien. Dessutom ges ett översiktligt panorama över den region som
företaget och de anställda finns och verkar i.

5.1 Företaget
Fabriken startade i början av 1900-talet i en by i Hälsingland. Företaget har
sedan växt och produkterna har utvecklats, bland annat i samarbete med
kunderna. Under 1970-talet expanderade företaget internationellt.
Tillverkningsenheter etablerades utanför Sverige och utvecklingen fortsatte
under 1990-talet med etableringar runt om i världen. Det var under 2000-talet
som företaget satsade på att leverera s.k. kompletta lösningar i stället för
enbart enskilda produkter. Det innebär att företaget nu tar ansvar för
produkten i kundens hela logistikflöde, från leverantör till slutkund, vilket
även omfattar tjänster som exempelvis rådgivning av olika slag.
Från att ha varit ett mindre familjeföretag har företaget gått över till en
större koncern, ett aktiebolag med familjen som största ägare. Företaget är
numera ett internationellt företag med egna bolag i Europa, Nord- och
Sydamerika samt i Asien. Flera anställda har funnits med under lång tid och
de har sett företaget gå från det lilla familjeföretag till den stora
industrikoncernen, och har bland annat fått erfara att ledningskontoret har
flyttat från ursprungsorten.
När kontakter togs med företaget inför studien rådde lågkonjunktur. I och
med minskad orderingång och tuffare konkurrens varslades och friställdes ett
antal personer. Företaget organiserades om, varvid delar av produktion
flyttades till Östeuropa. Det innebar även personalomflyttning inom
företaget. Under studiens gång har emellertid konjunkturen vänt, men
fortsatta personalneddragningar väntades.
Den enhet som är föremål för studien är ursprungsenheten, dvs. den
fabrik som funnits på orten under större delen av 1900-talet. Fabriken hade,
när den första kontakten togs, ca 350 anställda varav ca 200 fanns inom
produktionen. I juni 2005, var antalet och fördelningen 200/130. År 2006
håller avdelningar inom fabriken att flyttas samman för att produktionen
ytterligare skall effektiviseras.
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5.1.1 Beskrivning av avdelningen
På den studerade avdelningen utförs i första hand monteringsarbeten och
förberedelsearbete för montering. Fortsättningsvis används endast
benämningen avdelningen för den del av företaget som är i fokus. Det är
relativt sett en personalkrävande avdelning. Avdelningen var när studien
gjordes uppdelad i två enheter, varav den ena gjorde produkter i mindre
serier, och den andra, mindre produkter i större serier.
När intervjuerna genomfördes sommaren 2003 arbetade 27 personer på
avdelningen. Ett år tidigare fanns där runt 50 personer i arbete.
Personalsituationen hade fortfarande inte stabiliserats, utan fler uppsägningar
var i faggorna. Personalstyrkan hade alltså nästan halverats under denna tid.
Det var en ovanlig situation på avdelningen eftersom åren innan hade
präglats av expansion och nyanställningar.
När anställda har sagts upp har Lagen om anställningsskydd >LAS@
tillämpats. De som har arbetat kort tid har blivit uppsagda. Det medför att de
som arbetar kvar på avdelningen har en relativt lång anställningstid, minst 14
år. De som finns kvar men arbetat kortare tid, är de med särskild efterfrågad
kompetens. Personal från den till Östeuropa flyttade avdelningen har börjat
på avdelningen ifråga, tillika personal från en annan avdelning.
Personalen fördelades över tre olika skift. Det var förmiddagsskift,
eftermiddagsskift och dagskift. Dagskiftet hade helt nyligen kommit till stånd
som ett led i att minska företagets kostnader. Några av de anställda hade
frivilligt eller hade blivit övertalade att gå över till dagtid. De anställda var
vid intervjutillfället relativt upptagna av funderingar kring vad de förändrade
arbetstiderna innebar. Personalchefen sa senare att oron hade lagt sig och
påpekade att det ofta sker arbetstidsförändringar på företaget.
Tabell 5.1. Tabell över de olika skifttiderna.
Tider

Förmiddagsskift

Dagskift

Arbetstider

05.30 – 13.48

07.00 – 16.00

Raster

07.30 – 07.39
09.30 – 09.48
12.00 – 12.18
(45 min)

09.00 – 09.18
11.00 – 11.06
12.00 – 12.30
14.30 – 14.36
(60 min)
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Eftermiddag/kvällsskift
(mån-tors)
13.42 – 24.00
16.00 – 16.12
19.00 – 19.26
21.30 – 21.42
(50 min)
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Vid lunchtid har förmiddagsskiftet och dagskiftet 18 minuters gemensam
rast. Övriga raster fördelas över skiftlagen, vilket gör att det alltid finns
personal på avdelningen och att de olika skiften aldrig har rast samtidigt.
Arbetsuppgifterna på avdelningen handlar om att förbereda och montera
produkten i olika typer av maskiner och arbetsställen. Kunderna efterfrågar
produkter av olika storlekar, former och funktion. Sammantaget är det en
mängd olika artiklar som produceras, men flertalet av dem liknar varandra.
På avdelningen finns som sagt ett antal maskiner. Maskinerna är
komplicerade i varierande grad och är i olika utsträckning datorstyrda. Det
finns s.k. nyckelmaskiner och därtill ett antal pressar. Nyckelmaskinerna
delas mellan de två enheterna. De anställda har tidigare företrädesvis hört till
en av enheterna, men de skall nu rotera emellan.
Nyckelmaskinerna är till största delen datorstyrda men behöver förses
med material och övervakas i allmänhet. Till nyckelmaskinerna hör
valsverket som valsar stålband, en sorts fräsmaskin och två maskiner som
benämns miniflik och fliklinen.
Pressarna hanteras manuellt och upptar en relativt stor del av
maskinparken. Oftast krävs det två personer för arbetsuppgiften. Därtill finns
ytterligare arbetsstationer där produkten förses med diverse material för de
olika kundernas räkning samt packning och emballering.
All information om produkten finns i databanken. Det betyder att en
arbetsuppgift är att hantera datorerna för att ta ut ordersedlar, ritningar etc.
Ritningsläsning krävs för att kunna utföra vissa moment i
produktframställningen. Maskinerna skall kunna ställas in efter de önskade
produktmåtten. Det kan ske via datorer eller för hand, beroende på vilka
maskiner och moment det handlar om. Avvikelserna skall rapporteras och
dokumenteras i datorn. Kvalitetsbedömning av produkterna är en viktig
beståndsdel i arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår även att köra truck för att hämta och lämna
material, samt till viss del att ha kontakt med underleverantörer, men nästan
aldrig med kunder. Kundkontakterna sköter i första hand försäljarna, säger
de anställda. Till det kommer att de anställda själva ansvarar för viss
planering och fördelning av arbetsuppgifterna. För det krävs samarbete,
menar ledningen. Arbetet handlar även om att kunna göra en
helhetsbedömning av produkten. För att kunna det måste man ha kunskaper
om hela produktionskedjan och vara väl förtrogen med artiklarnas material,
utseende och form. Det gäller alltså inte att enbart utföra det praktiska
arbetet, utan fler kunskapsformer efterfrågas. Att vara teamombud,
kvalitetsombud eller personalombud med extra ansvar för teamet,
kvalitetsuppföljning respektive personalfrågor, är andra uppgifter som de
anställda kan ha.
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I kapitel 6 beskrivs hur de anställda ser på sina arbetsuppgifter och vilka
kompetenser de tycker sig behöva för att kunna utföra arbetet.

5.1.2 Organisationsförändringen
Företaget har under en följd av år genomfört förändringar av skilda slag. Den
stora och genomgripande förändringen mot en teamorienterad organisation
har pågått sedan 1997. Förändringen innebär i stort att de anställda behöver
bredda sin kompetens.
Företagsledningen beskriver att företaget har omorganiserat för att i
första hand möta de förändrade krav som marknaden ställer. Företaget måste
bli mer effektivt, minska kostnaderna och därmed bli mer konkurrenskraftigt.
Som ett led i detta har de, som de säger, organiserat personalen i team.
Teamen på den studerade avdelningen hör till produktionsteamet. Dessutom
finns exempelvis administrationsteam och marknads/försäljningsteam.
Från att de anställda inom produktionsteamen har arbetat i stort sett vid
en maskin skall de nu utföra en rad skilda arbetsuppgifter. I huvudsak handlar
det om att hantera de olika maskinerna, men även en rad andra uppgifter som
beskrivits ovan skall utföras. Arbetsuppgifterna har på så sätt blivit mer
komplexa.
Syftet med utökningen av arbetsuppgifter är att organisationen skall bli
mer flexibel och på så sätt bli mer effektiv och kunna möta sjukfrånvaro,
semestrar och avhopp på ett bättre sätt. Dessutom har den tidigare
arbetsmiljön med relativt ensidiga rörelser inneburit förslitningar och andra
yrkesskador hos personalen, något som anses kunna reduceras med
varierande arbetsuppgifter.
Förändringen tog fart, enligt fackordförande, i skiftet till 2000-talet. Då
infördes ett nytt lönesystem som under några år processats fram. De som har
arbetat länge vid företaget har tidigare haft ackordslön som var kopplad till
mängden artiklar som producerades. Den nuvarande lönen är bland annat
kopplad till den anställdes kompetensnivå som hänger samman med
arbetsuppgifternas mångfald. Därmed har antalet tjänsteår frångåtts som en
merit för ökad lön. I stället handlar det om att vara bredare i sin
yrkeskompetens. Vid den löneförhandling som var innan intervjuerna
gjordes, tilldelades en relativt stor andel av potten dem som hade mest
kompetens. Mest kompetens har de anställda som har full baslön, dvs. de som
behärskar alla maskiner som finns på avdelningen. Förutom full baslön kan
lönen öka om de anställda också har ombudsuppgifter. Lönesättningen har
alltså gått i olika steg från rakt ackord till den nuvarande månadslönen som är
kopplad till kompetensnivån.
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Tidpunkten för förändringarna är inte alltid så tydliga för de anställda. Detta
tycks hänga samman med att avdelningen under en längre tid har varit
föremål för förändringar och förändringar fortsätter att ske. Bland annat har
avdelningen tidigare ingått i ett pilotprojekt och en projektgrupp har utprovat
nya organisationsformer. Även avdelningens två olika enheter skiljer sig åt,
där har den ena enheten haft arbetsrotation under en längre tid. De anställda
är knutna till de olika enheterna och har tidigare huvudsakligen haft en
hemvist i en av dem, men skall nu rotera mellan enheterna.
Den yttersta ledningen har också under den här perioden skiftat ett antal
gånger. Det har varit olika personer som mer eller mindre har påverkat
förändringarnas riktning, menar en fackordförande.
Skiftlagen är förutom att de är uppdelade på två enheter (stora respektive
mindre produkter) även uppdelade i team. Att organisera team var ett sätt att
få målstyrda grupper som själva skall ansvara för att produktionen sätts igång
och körs under skiftet. Det innebär bland annat att uppgifter som de före detta
arbetsledarna tidigare arbetade med, nu skall skötas av teamen. I dag finns en
chef på avdelningen, avdelningschefen, som har delvis andra uppgifter än vad
som tidigare ingick i den befattningen. Inom avdelningen finns en handfull
team med 5–8 personer inom varje. För varje team finns ett teamombud,
eventuellt ett kvalitetsombud och ett personalombud. De olika
ombudsuppdragen skall vara till hjälp och stöd för att främja teamens arbete
och därmed produktionen.
Teamen har den senaste tiden inte fullt ut fungerat som team, vars orsak
personalen delvis tillskriver personalnedskärningarna. Personal har kommit
och gått, varvid det uppstått svårigheter med att få stabilitet inom teamen. De
talar således om avdelningen, eller de två enheterna, som tillhörighet och
nämner inte teamen i samma utsträckning, vilket de anställda beskriver kan
ha sin förklaring i att avdelningen har funnits länge medan team har kommit
in senare i bilden. Dessutom finns det förmiddags- respektive
eftermiddagsskift som utgör naturliga sektioner. De som går dagskift hamnar
på ett sätt ”mellan stolarna” eftersom deras tider överlappar för- och
eftermiddagsskiftet. De har dock en organisatorisk tillhörighet till
förmiddagsskiftet.

5.1.3 Genomförandet av förändringen
Ledningen beskriver att de har haft olika metoder för att genomföra
förändringen mot en teamorienterad organisation. Det har exempelvis varit en
rad informationsmöten för anställda. Ett annat led i förändringens
genomförande har varit ett stort utbildningspaket som har riktats mot alla
men främst mot de nya ombuden. Det är befattningar som skall utgöra någon
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form av hörnpelare i den nya organisationen. Kompetensutvecklingspengar
har använts till utbildning för de olika rollerna. För att sedan kunna utveckla
teamen har regelbundna teammöten varit ett tillvägagångssätt. Dessa möten
hade vid intervjutillfället minskat i antal.
Strategin för att alla skall lära sig de olika maskinerna, har varit att
upprätta kompetensscheman och handlingsplaner. Genom att i första hand gå
tillsammans med kunniga arbetskamrater och komplettera med olika kurser
skall de anställda lära sig de nya arbetsuppgifterna.
Teamombuden kan ibland ha fungerat som stöd, genom att de planerat in
och organiserat för lärtid och att de har ”puffat på” de anställda. Även andra
arbetskamrater och närmaste ledningen kan ha manat på.

5.2 Anställda
Produktionsavdelningen är en manligt dominerad arbetsplats. Av de 27 som
fanns med på anställningslistan när intervjuerna gjordes var endast fyra
kvinnor. Alla anställda hade arbetat relativt länge på företaget, mellan 8 och
33 år. Eftersom företaget hade minskat antalet anställda inom produktionen
hade de som arbetat kortare tid fått lämna företaget. Några hade dock
undantagits från ”sist in – först ut regeln”, på grund av sin kompetens (se
5.1.1). De har därmed kortare tid vid företaget än några av dem som redan
har slutat. Medelåldern på avdelningen var 39 år när intervjuerna gjordes och
medianen var 37 år. Det fanns en relativt stor grupp som var 35 år. I bilaga 2
finns en kort sammanställning över viss fakta om de anställda.
Företaget har för många av de anställda varit känt för dem sedan
barnsben. De är uppväxta i regionen och/eller har släktingar och vänner som
har arbetat där de nu själva arbetar. Flera har således vänner, föräldrar,
livspartner och/eller barn som arbetar eller har arbetat på företaget. Några har
hittat arbetet på annat sätt. De flesta hade under sin yrkesverksamma tid
företrädesvis haft företaget som arbetsplats.
I fråga om familjesituationen är cirka en tredjedel ensamstående. Det är
företrädesvis män i 30-årsåldern. Övriga lever följaktligen som gifta eller i
samboförhållande, med eller utan barn (se bilaga 2). De flesta bor inom en
radie på cirka 20 kilometer från arbetsplatsen. Det är vanligt att de samåker
från bostadsorterna runtomkring.
Vad gäller utbildning följer de anställda i stort sett utvecklingen inom
skolväsendet med avseende på den obligatoriska skolan och den praxis som
har gällt för de olika tidsperioderna. De som är runt 50 år och uppåt har
folkskola som bas, om de är uppväxta inom den nuvarande kommungränsen
där företaget ligger. Kommunen var relativt sen med att införa 9-årig
grundskola. De yngre har grundskola och oftast gymnasieutbildning som
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påbyggnad, företrädesvis 2 år med praktisk inriktning. Två av kvinnorna har
gått tre- och fyraåriga teoretiska linjer på gymnasiet (se bilaga 2).
Under de senaste åren har två av de anställda varit tjänstlediga från
arbetet och deltagit i Kunskapslyftet på orten. Det är något som uppmuntras
från företaget, menar både ledning och anställda. Ökad kompetens hos
personalen är eftersträvansvärt, säger ledningen. I och med företagets
produktionsnedgång har det varit lättare att avvara personal i själva
produktionen på ett annat sätt än tidigare.
Flera av de anställda har jakt och fiske som fritidssysselsättningar.
Därutöver finns det allehanda fritidsaktiviteter som skytte, bowling, bilar,
båtar, motorcyklar, resor, tavelmålning, amatörradio, tennis och övrig idrott.
Vissa svarar att det är familjen som får och fyller fritiden. Några av de
anställda har jordbruk som upptar tiden.
Hur ser då de anställdas kompetenstrappa ut på företaget? I bilaga 4 finns
en sammanfattande tabell över antalet maskiner som de anställda behärskade
uttryckt i procent. Dokumentationen av de anställdas kompetens infördes
först när det nya lönesystemet trädde i kraft, med startdatum 2000-10-01.
Många hade lärt sig de erforderliga arbetsuppgifterna, när intervjuerna
gjordes, dvs. de hade nått 100 procent, men de hade uppnått nivån vid olika
tidpunkter. För de som ännu inte hade lärt sig alla moment, saknades någon
eller några nyckelmaskiner. Dessutom var körkort för truckkörning något
som gav extra lön och som alla ännu inte hade tagit.
I intervjuerna framgick att det var hanteringen av nyckelmaskinerna, som
var de stora utmaningarna. För vissa var det även i detta läge ett oöverstigligt
hinder att ta truckkörkort. De övriga maskinerna, som exempelvis de olika
pressarna, var relativt lätta att lära, varmed de på grund av dem kan ha
uppnått högt maskinkunnande i procenttal. De moment som utgör de sista
10–25 procentenheterna för var och en, kan de anställda behöva lång tid på
sig att uppnå.
Eftersom dokumentation inte började när de anställda stod på nivå noll
ges inga besked om hur lång tid det har tagit för dem att uppnå 100 procent
maskinkunnande, inte heller hur lång tid det har tagit att uppnå 65 procent,
som utgör halv baslön. Några kan alltså ha haft kunskaper om flera maskiner
innan dokumentationen påbörjades. Det som är dokumenterat är således när
de uppnådde nivån. De med 100 procent kom upp till den nivån under senare
hälften av år 2002 eller i början av 2003, utom en som ordnade det under
första hälften av 2001.
De kurser som anställda deltagit i, finns inte redovisade för varje anställd
på grund av etiska skäl. Förutom de obligatoriska kurserna i ritningsläsning
och grundläggande datorhantering som alla har deltagit i, kan anställda ha
deltagit i kurser för att utbilda sig till teamombud, kvalitetsombud och/eller
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personalombud. I det stora hela kan sägas att de som har lärt sig alla
maskinerna också har deltagit i dessa kurser. Vidare finns kurser som
ekonomi, produktionsteknik, fördjupade datakurser och en kurs i
truckkörning. Även där framträder samma mönster. Det finns dessutom
någon som har gått kurser på fritiden, men som har anordnats av företaget.
Slutligen har det varit fackliga kurser som några deltagit i.

5.3 Regionala förhållanden
En utgångspunkt är att olika regionala och lokala förhållanden påverkar
människors förhållningssätt till lärande och därmed deltagande i olika läroch utvecklingsprocesser (Gorard & Rees, 2002). Härnqvist (1980) pekar
bland annat på samhällsförhållanden som demografiska aspekter,
arbetsmarknad och sociala och kulturella förhållanden som påverkar hur
människor förhåller sig till utbildning. Blom (1996) lyfter fram exempelvis
faktorer som tillgänglighet/avstånd till olika utbildningssystem och den
lokala näringens sammansättning. Dahllöf (1997) likaså lyfter fram lokala
faktorer som påverkar vad som är möjligt eller inte, vad gäller högre
utbildning. Hur ser det då ut i regionen?
Företagets ursprungsort är belägen i en av Hälsingands skogskommuner.
Hälsingland tillhör Gävleborgs län som kan sägas ligga på gränsen mellan
norra och södra Sverige. Ytan täcks till 80 procent av skog, och
skogsnäringen har därför haft och har fortfarande stor betydelse för
näringslivet. Tidigare utgjorde jordbruket en betydande del. Många har
således haft sin utkomst inom skogsbruket samt trä-, massa- och
pappersindustrin, men även inom tillhörande verkstads- och serviceindustrier
som varit beroende av basindustrierna. På grund av rationaliseringar har
antalet arbetstillfällen inom området minskat. Från 1950-talet har den
offentliga sektorn ökat, men även den har numera minskat i omfång (Roos
m.fl. 2000).
Den kommun i vilket företaget ligger i skiljer sig från övriga
hälsingekommuner och riket för övrigt. Drygt en tredjedel av antalet
förvärvsarbetande är sysselsatta inom näringsgrenen tillverkning medan
andelen i riket är cirka en femtedel. Kommunen har alltså relativt sett en hög
andel av de anställda inom tillverkningsindustrin, företrädesvis inom
träindustrin. Kommunen brukar betraktas som en småföretagarkommun, och
har högsta andelen företag i länet sett till antalet invånare.
Arbetstillfällena liksom befolkningen har minskat i Hälsinglands
kommuner, särskilt tydlig är minskningen under 1990-talet, vilket även
överensstämmer med många andra landsbygdskommuner. Arbetslösheten har
under 1990-talet legat över genomsnittet. Vad gäller åldersstrukturen har
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Hälsingland en skev fördelning, med en högre andel äldre än
riksgenomsnittet i landet. Drygt var femte är i pensionsåldern. Nivån har varit
likadan under en följd av år (se Roos m.fl., 2000).
Könsfördelningen skiljer sig också åt. Utflyttningen bland de unga
kvinnorna är större än bland männen i samma ålder (18–24), men det
motsatta råder för de något högre åldrarna (25–44), där männen i högre grad
flyttar från kommunerna (a.a.).
Tittar man närmare på utbildningsnivåerna, kan man konstatera att
näringsstrukturerna sannolikt har påverkat den formella utbildningsnivån.
Statistiskt sett återfinns den lägsta andelen med eftergymnasial utbildning
inom jord och skogsbrukssektorn, samt inom delar av tillverkningsindustrin,
dvs. näringar som har sysselsatt och sysselsätter många män i
hälsingekommunerna. Tabellen nedan visar utbildningsnivåer i kommun A
som är den kommun där företaget ligger och där många anställda bor.
Kommun B är grannkommunen där de övriga på avdelningen är bosatta.
Tabell 5.3. Utbildningsnivåer bland befolkningen i åldrarna 25–64 år, uppdelad
efter kommun och kön. 2004-01-01. Procent.

Riket och
Kommun Kön

Riket

totalt
kv
män

Kommun
totalt
A
kv
män
Kommun
totalt
B
kv
män

Förgymnasial
utbildning
Folkskole- Grundskoleutbildning utbildning.
8
11
7
9
8
12

Gymnasial
utbildning
högst
2 år
3 år
31
17
31
16
31
18

Eftergymnasial
utbildning
Kortare än minst
3 år
3 år
14
18
16
20
13
17

16
12
19

14
11
18

38
40
36

16
17
16

9
12
7

6
8
4

7
6
8

13
12
15

40
38
42

18
18
17

12
14
10

10
12
7

(SCB, www.scb.se/statistik/UF/UF0506/2004A01/uf0506tab1_040101.xls)

Näringsstrukturen har således varit sådan att utbildning förmodligen inte har
efterfrågats i någon större utsträckning. Denna situation har varit rådande för
männens del och för dem som arbetat inom den exportinriktade basindustrin,
särskilt inom trä och massaproduktionen. I grannkommunen är en stor andel
sysselsatta inom vård och omsorg. Det är i huvudsak kvinnor som finns inom
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den offentliga sektorn. Det kan vara en förklaring till att kvinnor i regionen
har högre utbildning än männen (Roos m.fl., 2000).
Beaktas befolkningsstrukturen, med en stor andel inom åldersgruppen
45–64 år, är det inte heller förvånande att det är en relativt stor andel som har
högst folkskola. De som är runt 50 och över har inte kommit i åtnjutande av
den obligatoriska nioåriga grundskolan, vilket kan förklara de relativt höga
värdena för förgymnasial utbildning (se tabell 5.1). Kommun A var relativt
sen med att införa grundskola och har dessutom fram till år 1998 varit i
avsaknad av gymnasieskola.
Sammanfattningsvis kan sägas att den här genomgången om de regionala
förhållanden syftar till att ge en bild av delar av den yttre kontexten samt ge
en bakgrund till vad som skulle kunna bidra till att forma den s.k.
läridentiteten (se kapitel 3).
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6 Arbetets karaktär och anställdas
upplevelse av arbetet
Den här studien rör anställdas deltagande i läraktiviteter på arbetet. Arbetet
har därmed en viktig och central roll i undersökningen. I detta kapitel
behandlas hur de anställda beskriver sitt arbete ur olika perspektiv. Kapitlet
inleds med att skildra arbetets karaktär i olika avseenden. Sedan redogörs för
hur de anställda ser på sitt arbete och hur de uppfattar yrket.

6.1 Arbetets karaktär
I kapitel 5 har de huvudsakliga arbetsuppgifterna beskrivits. I detta avsnitt
redovisas hur de anställda beskriver arbetet i termer av variation och
kompetenskrav. Därefter beskrivs hur arbetsuppgifterna organiseras, planeras
och fördelas, samt i vilken utsträckning de anställda kan bestämma över sitt
arbete. Enligt tidigare forskning om motivation i arbetet har de ovan nämnda
faktorerna visat sig ha betydelse för individens vilja och möjlighet att
engagera sig i arbetet (se kapitel 2 och 3).

6.1.1 Varierade arbetsuppgifter
Den tillverkade produkten är relativt enkel. Flera arbetsuppgifter kräver
förhållandevis enkla handgrepp och många är i huvudsak likartade till sin
karaktär. Därmed är omväxling inte i så hög utsträckning möjligt att uppnå.
Däremot kan det vara omväxlande i förhållande till hur det var förut på
avdelningen. Det kan även hänga samman med dels vilken enhet på
avdelningen man arbetar, dels att de under en längre tid har arbetat med fler
uppgifter. Arbetet har då blivit rutin och kan därmed upplevas som enahanda.
Det är liksom samma saker var man än står i fabriken. Sedan är det mer
eller mindre jobb med de delar man håller på med. (O)
Med tanke på vad som finns på avdelningen då går det inte att få något
mer omväxlande. (F)

Eftersom arbetsuppgifterna kan skifta under en vecka, tycker många
beroende på uppnådd kompetensnivå, att arbetet ändå är tämligen
omväxlande. Nyckelmaskinerna bidrar till att variera arbetet ytterligare.
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Visst finns det omväxlande arbetsuppgifter. Det tycker jag. Många är
ganska lika som när du står vid lockpressen, pressar på stolpe eller står och
flikar. Sen finns det valsverk, dubbeltapp oc… De här automatiska
nyckelmaskinerna, dom skiljer det på så klart. (C)
Det är olika produkter, olika storlekar olika inredningar. Men man vet ju
att produkten återkommer ju, men det är stort sortiment så man behöver
aldrig liksom bli less på att stå och göra samma sak. (…) Det blir aldrig så
monotont. (S)

Som redovisades i kapitel 5 har några befattningar tillkommit. Några
anställda har därmed tagit på sig att fungera som teamombud, kvalitetsombud
och/eller personalombud. De anställda säger att de därmed har fått uppgifter
som förut legat på annan personal inom organisationen. I och med det kan
arbetet bli mer varierat för dem som har sådana uppgifter. Personalombudet
ger följande exempel:
(…) jag har hand om tidrapporten. (…) det kommer sommarjobbare. Man
ska ta emot dem och visa dem runt. Så var det aldrig förr. Då var det
kanske folk på kontoret eller ledningen som tog hand om dem. Det är lika
när det är fabriksbesök. Då är det vi som guidar runt. Så var det inte heller
förut.

Uppfattningen om huruvida arbetsuppgifterna är varierade eller inte, skiljer
sig alltså åt mellan anställda. Vad som framträder är att det är först och
främst det praktiska maskinarbetet de anställda berättar om, när frågan om
arbetsuppgifter kommer upp. Det övriga arbetet, som skulle kunna benämnas
som ”pappersarbete”, som exempelvis rapporteringar av olika slag nämns
inte i lika hög.

6.1.2 Arbetets kompetenskrav
Vilka kompetenser tycker de anställda sig behöva för att kunna utföra
avdelningens alla uppgifter, vilket även kan spegla variationen i arbetet?
Variation i arbetet kan vara betydelsefullt för motivationen och ett arbete som
har höga krav på kompetens leder sannolikt till större behov av eller ger
förutsättningar för deltagande i nya lärprocesser.
Kommer man hit helt ny är det väldigt mycket man måste lära sig. Det är
helt klart. Hur den sitter ihop och hur den fungerar så att säga. (C)
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Den ovan citerade menar att det finns en hel del att lära på avdelningen. Det
huvudsakliga är att hela maskinparken skall behärskas. För det krävs
färdigheter som att vara ”praktisk i allmänhet”, säger flera anställda. Ett
ökande krav i arbetet är att kunna hantera datorer, som kräver speciella
kompetenser. Dessutom skall man kunna arbeta såväl individuellt som
kollektivt. En del använder begrepp som att det gäller att ha ”vanligt sunt
förnuft”.
Maskinparken ska kunna hanteras. Jobba självständigt, jobba i grupp. Att
plocka fram ritningar, att kunna läsa ritningar. (D)
Man ska inte ha sju tummar mitt i näven. Det går ju, men mer eller mindre
bra, för man måste kunna förstå sig på ritningar. (…) sedan logiskt
tänkande i det stora hela. Man måste kunna köra datorn i alla fall, annars
går det inte. (F)

Att ha kunskaper i matematik och engelska underlättar arbetet. Vad gäller
matematik är oftast produkternas mått förprogrammerade i maskinerna, vilket
innebär, som någon uttryckte, att man endast behöver ha med sig de enklaste
matematikkunskaperna. För att hantera datorerna är engelskkunskaper till
hjälp. Det går även utan de kunskaperna, men då krävs att man kan skilja på
ikonerna i programmet. Programmen har efter hand blivit förenklade och
standardiserade vilket kräver färre moment för den anställde att utföra.
Ja man måste kunna räkna ut lite. Matematik med lite mått och kunna
ställa in. Sedan har det kommit det här med data. Det är det överallt nu.
Det måste man också kunna, trycka ut lappar och rapportera ut och det ska
plockas ut arbetsorder, att få ut ritningar med mått och så. (B)

Att köra maskinerna, dvs. att lära sig att trycka på rätt knappar i rätt tid, är
relativt lätta moment, när man en gång lärt sig. Det är när maskiner krånglar
och material fastnar som mer av ens kunnande sätts på prov, i synnerhet
gäller det de automatiserade maskinerna. Om grövre fel uppstår finns
maskintekniker och reparatörer till hands. De automatiserade maskinerna
ställer också högre krav på särskilt kunnande när de skall startas, vilket bland
annat har att göra med datatekniken. En av maskinerna kräver också
kunskaper i svetsning.
Om det blir något fel på maskin då, ofta så är det smågrejer så då kan man
fixa det själv. Om man har stått vid maskin förr så man vet vad det är för
problem. Annars så är det ju bara ringa mekanikern om det är elfel eller
mekaniska fel. (P)
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När produkten ska inredas behövs kunskaper i ritningsläsning. Många är
dock så bekanta att momenten är inlärda och ritningarna därmed onödiga. En
av de anställda säger att tillvägagångssätten över lag på avdelningen
rutiniseras ganska fort.
Det behövs inte så mycket kunskaper ändå. Bara man kan läsa en ritning
och….datorer. (…) man märker det, om det kommer in nya. Får de bara
lite stöttning i början så kommer de in fort nog. Har man varit barnledig i
ett och ett halvt år och går tillbaka och jobbar, så efter fem minuter är man
inne i det. Då är man var man var när man gick hem.

Några menar att det inte behövs något särskilt. Arbetet har sannolikt
rutiniserats när ett sådant svar kan ges.
Ja, nästan ingenting, tycker jag (skratt). Man ska kunna stå still. Jag vet
inte jag. (M)

Eftersom arbetet till största delen handlar om att kunna hantera maskiner,
behövs inte i så stor utsträckning färdigheter som t.ex. att kunna möta kunder
och vara serviceinriktade. Teamarbetet ställer dock krav på samarbete och
hänsynstagande arbetskamrater emellan, på ett annat sätt än tidigare. I och
med att arbetet ofta uträttas två och två, är det bra som någon uttryckte det,
”att man kan prata med varandra”. Dessutom behövs samarbete för att
planera och fördela arbetena, uppgifter som tidigare sköttes av
avdelningscheferna.
Oftast jobbar man i par, när man packar, pressar och spikar. Det bra om
man kan arbeta med vem som helst. (E)

Teamen ansvarar också för att t.ex. ta emot besökare. Två av de anställda
guidade runt på avdelningen i olika omgångar och beskrev de olika
maskinerna för en nyfiken forskare, en uppgift som förut låg på
kontorspersonalen. Dessutom var en av dem handledare när material vid en
maskin släpptes i händerna på nämnda. Även mer psykosociala funktionerna,
utöver kamratskap, åvilar teamet, och i synnerhet personalombudet som bör
ha förmåga att se, och till viss del tackla de psykosociala problemen.
Det kan ju vara lättare om du har problem, att prata med ett
personalombud som du kanske har jobbat med, än att du pratar med någon
helt främmande från ledningen. (Personalombud)
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Utöver det ovan beskrivna ställer de nya arbetsuppgifterna krav på att kunna
göra någon slags helhetsbedömning över situationen. Det skall levereras
material från intilliggande avdelning, material skall flyttas från den ena
stationen till den andra, och de färdiga produkterna skall bortlevereras. Det är
således ständigt ett flöde av material, där det gäller att se till att tillräckligt
med material finns och att rätt artikel är vid rätt plats vid rätt tidpunkt och att
tillhörande utrustning finns på plats. Det har tidigare funnits anställda som
har arbetat med att förbereda och iordningställa för fortsatt arbete, för att
någon annan sedan skulle kunna ta vid.
Även om det ovan har beskrivits en rad färdigheter som behövs för att
kunna utföra arbetet menar de flesta att människor som nyanställs inte
behöver ha några särskilda kunskaper med sig. Det som behövs för arbetet lär
de sig när de kommer på plats.
Jag tror att man kan lära sig det här när man kommer hit. Jag tror inte att
det är någonting man absolut måste kunna i förväg. (C)

En av de anställda betonar att vid nyanställning är det viktigaste att personen
kan ”ta folk” som han uttrycker det. Det andra lär man sig på jobbet.
Dom ska ju kunna ta folk och trots allt så ska vi jobba i lag. Det viktigaste
kanske inte är att lära sig innan, det hinner man med tiden. (R)

På avdelningen finns olika göromål, som ställer skilda kompetenskrav, men
som tidigare har beskrivits, innehåller arbetet flera moment med relativt
enkla handgrepp. Att lära sig pressa tar förhållandevis liten tid att lära sig, i
synnerhet om jobbet utförs tillsammans med någon mer erfaren. Under
sommaren tas en del vikarier in som får arbeta med sådana uppgifter, och på
några dagar har de lärt sig de enklaste handgreppen.
Jag säger som så, att när du kommer som ny har du två veckor på dig att
lära maskinerna, att köra fullt ut själv. Kan du inte det då är du borta. Ska
man kunna alla maskinerna då? Nej. Pressa, spika och packa – grunden.
(O)

Däremot krävs en betydligt längre lärotid för att kunna fullgöra avdelningens
alla uppgifter. Att lära sig köra nyckelmaskinerna, plus att hantera dem då
problem uppstår, och att därtill skaffa den överblick som krävs för att se var
och när material skall fram, tror många tar upp till ett år. Det är under
förutsättning att tid och utrymme har givits för inlärning. Om inte tid finns
kan inlärningen ta lång tid. Även om man som anställd inte hanterar alla
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moment kan man givetvis ägna sig åt ett fåtal maskiner, och också därmed
jobba fullt ut med dem. Citatet visar exempel på den tid som behövs för att
lära sig från grunden till att kunna arbetsuppgifterna fullt ut.
Minst ett år om man ska kunna jobbet. Det tar minst ett år. (A)
Kommer man från noll då tar det något år. Men det beror på det. Som vi
har haft det har man fått lära sig om det har funnits tid för det. (…) det kan
ta väldigt lång tid om man har otur så. (…) det är individuellt, ett halvt år
för att kunna alla grunder bra. Det tror jag. (C)

6.1.3 Delar och helheter samt meningsfullhet
Bland annat talas det om att när anställda ser sitt arbete i ett större
sammanhang och kan sätta in sin del av produktionen i en större helhet
(uppgiftsidentitet) ökar den anställdes engagemang i arbetet.
I och med att de anställda nu skall rotera mellan olika maskiner kan de i
stort sett, beroende på uppnådd kompetensnivå, följa produktens väg från
fräsning till de avslutande momenten, om sådana ingår, som spikning av
packmedar, packning och emballering. I synnerhet beskriver en av enheterna
att de kan följa produktens väg genom i stort sett hela produktionskedjan. De
på den andra enheten som har större serier, säger att de kan bli stående vid en
maskin en längre tid för att bearbeta de buntar som väntar. Under en vecka
till en månad hinner de med att arbeta vid de olika stationerna.
Tidigare hade de anställda kontroll över en mindre del av avdelningens
uppgifter, men det tycks som om flera numera efter en del förändringar har
en överblick och behärskar stora delen av avdelningen, dvs. från del till
helhet. Det verkar även som om vissa anställda till viss del har kännedom om
de intilliggande avdelningarna, exempelvis sågavdelningen. De har däremot
ingen större insyn i företagets övriga verksamhet som marknadsföring,
kundkontakter etc., även om ledningens strävan är att de anställda skall få
större kunskap om företagets hela verksamhet. Detta framkom i intervjuerna
med ledningen.
Det finns således skillnader mellan de anställda vad gäller om de arbetar
med delar av verksamheten eller hanterar avdelningens hela verksamhet och
även andra intilliggande verksamheter.
Uppgiftsbetydelse är ytterligare en faktor som kan påverka anställdas
motivation. Vad säger de anställda om begreppen meningsfull och
betydelsefull?
Uppgifterna känns inte direkt meningsfulla och betydelsefulla för dem
personligen, men indirekt blir det så, eftersom det utförda arbetet är viktigt
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för företaget. De producerar ju varor som är grunden för företagets
verksamhet.
Jag gör rätt för mig och jag tycker det fungerar bra. Privatföretagen måste
tjäna pengar på det, kan man göra rätt för sig tycker jag det är helt okej.
(A)
Nej, jag vet inte. Meningsfull? Ja för själva företaget så är det säkert
meningsfullt på det viset att man har kunskaper. Men det är inte något
meningsfullt för mig på det viset. Det tycker jag inte. (P)
Meningsfullt och meningsfullt. Det är meningsfullt att företagen som
köper våra grejer får en bra produkt. Men inte vet jag om det är så
meningsfullt för mig…. Inte vet jag om det är så meningsfullt att stå och
nöta i en press egentligen. Det är hjärntvätt. (F)

Det finns de som menar att i det här jobbet talar man inte i de termerna. Det
är annat om man arbetar med människor och inte med döda ting. Själva
arbetsuppgifterna i stort, ser de en mening med, eftersom de producerar
utifrån de order som finns, de levererar till kunder och får indirekt feedback
från kunderna om produkterna håller måtten.

6.1.4 Planering och organisering av arbetet.
Att själv kunna planera och organisera sitt arbete, att det finns en autonomi i
arbetet, är andra faktorer som har betydelse för arbetsmotivationen. Hur ser
då en arbetsdag ut för de anställda?
Arbetsdagen på avdelningen börjar med en samling i matsalen eller i
kontorsdelen10. På kontoret finns under dagtid avdelningschefen och
planeraren. Planeraren tar emot orderingångar och planerar och fördelar dem
veckovis. På kontoret (teamrummet) finns den tavla där veckans order finns
uppsatt. Tavlan är till för att på ett bättre sätt få en överblick över de order
som finns. Kort sagt, få en översikt över vad som är på gång och vad som
skall göras under veckan. Där har även det överlämnande skiftet lämnat
meddelande som de anser bör komma det övertagande skiftet till del. Genom
att vandra genom avdelningen får de anställda även en blick över var det
finns material som väntar och får därmed en vink om vad de bör ta itu med.
Därefter kan det praktiska arbetet ta vid.

10

I produktionslokalen har en kontorsdel byggts upp, ett rum mitt i lokalen som är
skild från maskinerna och som även benämns teamrummet.
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Man sätter sig och pratar med de andra och kollar vad man ska göra.
Sedan är det bara att bita i. (F)

Några kommer före arbetstidens början för att få en överblick över arbetet
och få en pratstund med arbetskamraterna.
Jag är här strax efter klockan fem, börjar halv sex. Jag brukar gå runt och
titta vad det är på gång och så där. (U)
Jag börjar med kaffe ute i matsalen och pratar med jobbarkompisarna.
Sedan går jag in på avdelningen och kollar på tavlorna hur det ser ut. (C)

Skiftlagen byter av varandra, ett lag får ta vid där det andra slutade.
Produktionen är på så sätt ständigt på gång. När en order är slut väntar nästa
artikel, enligt turordningen på tavlan. Därmed är dagens och veckans
arbetsuppgifter bestämda.
Arbetet för den anställde tycks inte i så hög grad ge utrymme för eget
planerande av arbetsinnehållet. Det är planeraren som lägger upp veckans
arbete efter de order som finns. Vid arbetsdagens början tar de anställda itu
med det som är på tur enligt ordern. Planeringen tycks ligga ganska fast,
beroende på de tider som gäller för ordern. I en liten utsträckning görs
lagervaror, vars produktion går att skjuta på. Det är planeraren som avgör om
det skall göras förändringar i produktionsschemat. Hur fördelas då de
väntande arbetsuppgifterna mellan de anställa?
Det är de anställda inom skiftlaget som utifrån veckoplaneringen,
bestämmer vem som gör vad. Tidigare var det avdelningschefen som
fördelade arbetet.
Det ser vi när vi kommer på morgonen. Det är ingen som säger till en nu.
Förut var det ju så, att nu går du dit och du dit. (V)

För nyckelmaskinerna är scheman knutna. Scheman har gjorts upp i teamen
och det är enbart de personer som har kunnat visa att de behärskar
maskinerna som finns uppsatta. De anställda som finns med på schemat, vet
därmed vad de skall göra under dagen, under förutsättning att det finns
produkter som väntar. De som inte för dagen skall arbeta vid någon
nyckelmaskin delar på de övriga uppgifterna, men hur delas de upp mellan de
anställda?
De flesta menar, ”att man ser vart man ska ta vägen”. Man ser var det har
samlats material. Ibland kan teamombuden rycka in och fördela, men det
tycks sällan ske eftersom personalen sinsemellan löser fördelningen.
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Valmöjligheterna är större när det finns mycket jobb, då är det ”högar
överallt”, som de uttrycker det.
Finns det mycket jobb kan man bestämma lite grann, men finns det lite
jobb, då är det lite material. Då är det bara att ställa sig där det finns en
öppning. (M)

När fördelningen av arbetsuppgifter skall ske är det nödvändigt med en
översikt, säger en anställd, så att inte någon förblir vid en maskin.
Fördelningen bör enligt honom gå efter principen att dela på de monotona
arbetsuppgifterna. Samtidigt kan det finnas någon som uppenbarligen vill
arbeta vid en särskild maskin, något som han menar det bör tas hänsyn till
Det går i och för sig stick i stäv med företagets intentioner om flexibilitet.
Många maskiner liknar dock varandra, varmed ett byte kan kännas tämligen
meningslöst. Det som blir annorlunda är att det är en annan artikel med andra
mått som tillverkas.
Man tänker på de stackare som fick stå och nöta på samma sätt hela tiden.
Det måste man dela på. Man ska tänka att vi delar på skiten, man ska inte
tänka att dela på smörmaskinerna. Sedan finns det folk som vill ta det
sämsta hela tiden. Vill de göra det så är det upp till dem. Jag menar att det
är individuellt vad som är bra och dåligt. (H)
Det diskuterar man ihop. Det är sådan liten variation på det vi gör, förutom
nyckelmaskinerna, så det är skillnad på olika. Det är bara längder, bredder
och höjder som skiljer. Pressa, pressa eller pressa är det. (F)

Skifttiderna kan utgöra en ram för vad som är möjligt att göra. När dagskiftet
tillträder har förmiddagsskiftet redan hunnit arbeta en och en halv timme. Då
är arbeten i gång och det gäller för dem som kommer att ta vid där det fattas
folk. På frågan om de bästa maskinerna redan är upptagna, svarar en av de
anställda, att så kan det vara. Han säger att det går att säga till om man önskar
stå vid någon maskin, men han saknar ”morgonbönen”, den stund på
morgonen som förut fanns för samling och planering, där kunde man planera
lite bättre och kanske byta med någon efter halva dagen.
Man står mycket längre nu vid en maskin, tycker jag. Och så kanske man
får ta den dagen efter också. (P)

Finns det möjlighet att bestämma hur det skall göras? Produktionen följer en
linje och det finns i stort sett inga möjligheter att ändra på den.
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…det går nästan bara att göra på ett sätt. Om man ska fräsa måste man
börja på en ände och det måste börjas där, sedan flikas och pressas. Och
sedan spikas och packas. Det går inte att göra bakvägen. (B)

Det kan finnas en variation, om än liten, hur momenten vid varje maskin
genomförs. Det går nästan bara att göra på ett sätt. Däremot kan man som
anställd arbeta vid olika maskiner under en dag. Det hänger samman med hur
ordern ser ut och vad som har hunnits med sen tidigare. På frågan om de gör
samma moment i dag som i morgon svarar en operatör:
Ja, fast man kan vända på det, så kommer jag idag börjar jag med
packning. Kommer jag på måndagen så kan jag börja med flikning. Vi
byter i vår grupp. Har jag stått och pressat dan före behöver jag inte börja
med det dan efter. Det varierar väldigt mycket, så den ena dagen är inte
den andra lik. Hela tiden är det fyra till fem stationer det handlar om så det
blir variation från dag till dag. (S)

Många av arbetsmomenten kräver två personer. Några tycks för det mesta
arbeta tillsammans och bryter samarbetet först om någon exempelvis är sjuk.
Andra varierar samarbetspartner inom en grupp, medan några säger sig inte
ha någon speciell att arbeta med.
Det är mycket så på den här avdelningen att det är samma folk som jobbar
med varandra. (V)
Oftast blir de så [att man jobbar med samma person]. Man jobbar med den
man hatar minst (skratt), med den man tycker det flyter på bäst med. (N)

De nya skifttiderna försvårar ibland visst samarbete. Dagskiftet griper in i
förmiddagsskiftet men rasterna ligger på olika tider vilket lägger hinder i
vägen för att kunna jobba tillsammans över skiften.

6.1.5 Att ha ansvar
Att ha ansvar för den egna arbetssituationen handlar om arbetets autonomi,
vilket visar sig vara viktigt för arbetsmotivation och lärande.
Ansvaret för att produkter kommer ut i rätt tid och att kvaliteten
uppfyller de uppställda kraven åvilar teamet. Det har genom åren lagts ut mer
ansvar på teamen. Tidigare låg det i högre grad på arbetsledaren, att
bestämma och styra över de anställda och produktionen. Några menar dock
att det förut, på ett sätt, kunde kännas mer ansvarsfullt. De var då ansvariga
för en maskin och det som producerades där. Nu när de arbetar i grupp går
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det lättare att hålla sig undan, menar några, och att det är vissa som tar mer
ansvar än andra i teamet. Nedanstående citat visar på denna skillnad.
Ja ansvar har väl alla egentligen, för att få ut grejerna som ska vara riktiga
så där. Man kan inte strunta i om dom kommer ut eller inte. (U)
(…) är man anställd och går hit, det ansvar man har är att inte dröna runt.
Det är väl det ansvar man känner, ansvar att göra rätt. (G)
Man får ta ett eget ansvar. Det är så. Det finns alltid folk som kanske inom
citationstecken kanske utnyttjar det där. Nu vill jag inte påstå att någon
maskar, men en del gör nog mindre än vad vissa gör. Nu kan det bero på
att de har andra förutsättningar också förstås. (C)
Om man jobbar långsammare en dag så märks det inte. (N)

Vad gäller nyckelmaskinerna kör anställda dem på egen hand. Det som
produceras registreras. På så sätt märks det direkt vem som kan ha åsamkat
ett fel om så vore fallet, menar en av de anställda. Därigenom känns det mer
ansvarsfullt att arbeta med nyckelmaskinerna än med övriga maskiner. Vid
valsverket t.ex. arbetar man ensam och det sätter det egna kunnandet på prov,
säger en av de anställda. Det blir på så vis mer ansvarsfullt.
Man känner sig lite mer, ja mer värderad om jag säger så, till arbetet. Man
åker inte bara dit och är där. Jag känner att man gör mer nytta om jag kör den
maskinen. Fast det gör man väl även om man pressar, men inte på samma vis.
Du står hela tiden ansvarig för det. (B).

En annan anställd påpekar att varje arbete är förknippat med ansvar, vilket
inte alla alltid tar. De personer som hemfaller till mer eller mindre
ansvarslöshet är mer benägna att kasta sig över nya och mellan olika grejer,
säger han. Att ta ansvar, tycker han, skulle således vara ett hinder för att lära
sig nya arbetsuppgifter. Han hänvisar till när lönen helt och hållet var knuten
till hur mycket man producerade, och säger att de flesta inte har provat på det
systemet. I och med att de inte är inskolade i att producera, tar de för lätt på
uppgiften.
Vi fick inte ett öre utan att producera. Sedan har de flesta aldrig behövt
göra någonting för att få ersättning för det. Det blir jävligt knepigt. (…) En
del vill, eller är liksom noga med att få fram saker en del struntar
fullkomligt i det. Bara att få tiden att gå, det är fult sagt det också, men att
de kommer säkert inte hit för att nu ska vi jobba, utan för inkomsten. Jag
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kommer för inkomsten jag också. Men jag är inte helt främmande för att
jag ska göra något för det också. (L)

Det är också så, menar några anställda, att man skulle känna mer ansvar för
maskinen, om maskinen var ”din”, och du hade mer uttalade behov och
skyldigheter att ta hand om den.
Förut städade man där och smörjde. Nu är det lite si och så. Vi har ju
maskiner som vi är ansvariga för. (…) det blir liksom: - Det kan någon
annan göra. (O)

Alltså, det ansvar de anställda tycker sig ha är att producera varor till
efterfrågat antal och kvalitet, eftersom de är anställda av företaget och får lön
för att utföra arbetsuppgifterna. Teamet har fått ett ökat ansvar när
arbetsledarna släppt detaljstyrningen. Några menar att ansvaret vilar tyngre
när de arbetar ensamma vid en maskin. Är det gruppen det kommer an på
finns det möjlighet att gömma sig i gruppen, säger de. Det kan alltså finnas
någon som tar mindre ansvar än någon annan, vilket kan vara ett problem i
teamarbete.

6.1.6 Feedback
Feedback för att få en avstämning för det arbete som uträttas, har visat sig
vara viktigt i flera sammanhang. Vad säger de här anställda om denna
företeelse?
Som inledningsvis nämndes i kapitlet planeras arbetet vanligtvis
veckovis, utifrån de order som kommer in. Det arbete som utförs mäts
således numera mot det schema som upprättas för produktionen under
veckan. Har avdelningen lyckats hinna med uppsatta mål känner de anställda
sig belåtna över att ha klarat målen och kan gå hem nöjda efter veckans slut.
Får de en eftersläpning måste nästa vecka börja med att avsluta föregående
veckas arbete vilket känns mindre tillfredställande. Några anställda tycker att
de s.k. ledtiderna för vissa produkter inte räcker till, varvid det ofta blir en
eftersläpning, vilket de upplever som otillfredsställande. Att nå veckans mål
är således ett kvitto på att arbetet gått bra, och man får en positiv feedback.
Om man säger att man fått ut veckan på fredag eller om man fått ut den
redan på torsdag. Då känns det bra att man kan börja och förbereda för
nästa vecka, så man har lite framförhållning, än att man ser att man har
jobbat på och ändå får man inte ut det och vi får fyra order i släp. (D)
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(…) det är väl det när man ser att man har fått ut det man ska och det har
gått bra. Inget fel har det blivit, det rullar på, då är man nöjd. Det tycker
jag i alla fall. (V)

Det förs återkommande statistik över avdelningens produktion och där antalet
reklamationer ses som ett mått på kvaliteten. Statistiken presenteras
överskådligt och sätts upp på synbar plats för de anställda. Där kan de månad
för månad få vetskap om hur arbetet har fortlöpt.
Varje vecka träffas också arbetslagen och avdelningschefen, för att gå
igenom veckans arbete. Då tas reklamationer upp och andra angelägna
punkter, såväl positiva som negativa.
Vår chef brukar berömma ibland när vi jobbat bra, på tisdagsmötena och
så där. Då sitter vi allihopa samlade. (U)

Att härleda fel är en del i det hela. Har nyckelmaskinerna orsakat något fel,
kan det gå lättare att identifiera felet eftersom mycket information finns
registrerat i datasystemet. Den som kör maskinen är också ansvarig på ett
annat sätt, tycks det. Vid fel kan exempelvis den ”skyldige” genast
identifieras, bli medveten om det och om möjligt åtgärda felet. Även om man
tidigare stod vid en maskin och hade ansvar för den, var det inte utbyggt med
feedback på samma sätt som nu. Det kunde dröja länge innan personen fick
respons på det som gjordes och att ett fel var begånget.
Det ska ju skrivas avvikelserapporter om det kommer in felaktigt material,
eller om vi gör fel. Annars kan du köra på i flera år och vet inte om det är
fel. Förr var det mycket så att det kunde vara problem med en massa, men
gemene man har inte fått ta del av vad det är för fel. (D)

Lönen var förut direkt knuten till den mängd varor som producerades. På så
sätt fick de anställda feedback. Anställda kunde också omedelbart se vad
hon/han åstadkommit under en dag. Även ledningen kunde se vad den
enskilde åstadkommit och kunde ge beröm eller kanske åthutning för det som
producerats. Nu är det främst teamet eller avdelningen som vid veckomötena
får respons på det som producerats. Den enskilde får inte på samma sätt som
tidigare uppmärksamhet, utan teamet står numera i fokus.
Det stöd som ges av ledningen är i första hand från närmaste chefen.
Övriga chefer syns och märks inte i så hög grad, menar flera. En anställd
beskriver att vissa av dem kan komma ner på golvet och fråga hur det går,
andra sveper bara förbi. Att någon över huvud taget stannar till och märker
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vad man gör känns uppmuntrande och viktigt för trivseln, betonar den
anställde.
En annan anställd säger överlag att går företaget bra, får man ”credit” för
det man gör.
Ja, vad ska man säga? Går det bra för företaget blir man glad. (A)

Behärskar man inte nyckelmaskinerna, får man således inte feedback på
samma sätt. Vad gäller de övriga maskinerna som exempelvis pressarna
märks det inte vem som står där, därmed får man inte feedback som tidigare
då man åtminstone såg de högar man hade åstadkommit och fick betalt
därefter.

6.2 Upplevelse av arbetet på företaget och
industriarbete i allmänhet
I detta kapitel beskrivs hur de anställda upplever arbetet vid företaget.
Beskrivningen fortsätter med hur de anställda uppfattar sig själva som
industriarbetare samt hur de ser på yrket i allmänhet. Inställningen till arbetet
antas påverka deltagandet.

6.2.1 Upplevelse av arbetet
Vad tycker då de anställda om sina arbetsuppgifter och arbetet i allmänhet?
Hur ser de på variation? Vad är bra och mindre bra i arbetet?
Arbetsuppgifterna
Det som sammanfattningsvis kan sägas om arbetsuppgifterna är att de flesta
strävar efter att få varierade arbetsuppgifter, men inom rimliga gränser. Det
finns även de som har trivts med och vill fortsätta arbeta med enskilda
uppgifter (se vidare 8.1.1).
De anställda talar inte i termer av intressanta och roliga arbetsuppgifter
utan istället om bättre eller sämre arbetsuppgifter. I vissa lägen är
nyckelmaskinerna att föredra. Arbetet med dem är fysiskt mindre
betungande, och fungerar maskinerna kan det ges tid för att exempelvis
experimentera med datorerna. Det kan även vara bra att arbeta vid en maskin
med mer monotona uppgifter som man har rutin på. Då ges möjlighet att
tänka på annat, som kan verka avkopplande. Flera av de mer monotona
arbetena utförs två och två, vilket gynnar den sociala samvaron som flera
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lyfter fram som viktiga aspekter i arbetet. Vissa maskiner ställer kunnandet
på prov, vilket kan vara tillfredsställande, tillika fordrar de ansvar på ett annat
sätt. Några tycker att det är positivt när uppgifterna kräver lite mer än utöver
det vanliga. Vissa menar att man även kan bli trött och uttråkad på
nyckelmaskinerna, eftersom de är automatiska och till stor del enbart kräver
övervakning.
Den efterfrågade kvalifikationen bör motsvara den kompetens som den
anställde upplever sig ha. Det finns arbetsuppgifter som kräver mer än vad de
anställda tycker sig kunna erbjuda, vilket upplevs som besvärligt. Bland
annat är det några som tar upp datorhanteringen som en svårighet. Likaså är
det flera krångliga moment vid vissa nyckelmaskiner som upplevs som svåra
(se vidare kapitel 8).
Trivsel med arbetet.
Hur trivs då de anställda med sitt arbete? Utgångspunkten är att trivs man
med sitt arbete är man mer benägen att delta i lär- och utvecklingsprocesser.
Det råder delade meningar om trivseln, där en del talar mycket positivt
om arbetsplatsen medan andra följaktligen är mindre positiva. Överlag tycks
de flesta trivas med arbetet som helhet. De säger att det är bra att ha ett arbete
och få lön, men flera tillägger att ”ett industrijobb är alltid ett industrijobb”
och syftar då på att arbetsuppgifternas är relativt rutinartade samt själva
fabriksmiljön. Arbetsuppgifterna anser de flesta anställda har inte det största
värdet för trivseln. Det är arbetskamraterna och arbetstiderna som lyfts fram
som viktiga för att tycka att arbetet är bra. Tiderna ger utrymme för familjeoch fritidsliv, vilket behandlas mer i nästkommande avsnitt.
Det uttalas en positiv inställning till att arbetet är omväxlande, bland
annat i jämförelse med hur det var innan och med vissa andra industrijobb i
regionen. Om det inte är helt bra, är det i alla fall inte väldigt tråkigt, tycks
det.
(…) det är inte så dåligt. Det är monotont ibland, men det är inte så
mycket att göra åt. Från början var det inte så modernt företag, men det
blir bara bättre och bättre. (A)
Jag trivs rätt bra, men det är upp och ned med det också. För att vara ett
industrijobb tror jag att det är bra. (E)
Inte tycker jag det är så väldigt tråkigt. Det är lämpliga jobb ibland. Det
skulle vara värre att vara utan, tycker jag. Det är bra att ha något att göra.
(T)
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Några anställda svarar inte på vad de tycker om arbetet som helhet utan
svarar direkt att de skulle vilja göra något annat. De har alla arbetat i mer än
tio år. De tänker ofta på att de vill göra något annat, men något håller dem
kvar. Att ha en stadig inkomst nämner de som en stor trygghetsfaktor och ett
skäl till att jobba vidare.
Vad fan är jag kvar på det här företaget fortfarande? Jag måste hitta något
annat. Man har funderat mycket på om man skulle ha bytt jobb. Men nu
har jag varit här i 17 år. Man är väl lite lat. Man kliver upp och så åker
man i väg och så är man inne i det där hjulet igen. Men nog skulle jag vilja
ha gjort någonting annat. Inte tycker jag det skulle vara en merit att gå i
pension här och säg att man inte har gjort något annat. (N)
Man genomlider dan sakta men säkert. Jag vill ju hellre vara hemma jag,
men det har jag inte ekonomi för. (…) Vad skulle du sakna om du måste
sluta? Ingenting. Inte skulle jag bli ledsen. Nej, jag vet inte jag. Jag trivs
bäst att vara själv och hemma egentligen. Folkskygg, säger tanten att jag
är. (O)

Trivseln eller otrivseln kan även knytas till företagets allmänna framgångar
eller tillbakagångar och därtill kopplade förändringar. När företaget
exempelvis har gått bra har det funnits en optimism som har smittat av sig på
vissa anställda. Företaget satsade på utbildningar och det gavs hopp inför
framtiden om fortsatt satsning och utökning.
Jag har tyckt att det har varit jättekul att gå till jobbet. (…) Allting var så
positivt då ett tag. (…) Det här kommer att bli skitbra. De gick med vinst
och de kunde satsa på framtiden genom att avsätta tid att utbilda
människor. (M)

Att höra till ett världsomspännande företag som utvecklas, kan ge motivation
att delta i olika lärprojekt. Ett företag på frammarsch kan ge positiva
svallvågor, men det kan också finnas bakströmmar. På grund av att det lilla
greppbara företaget blir stort och opersonligt, kan ett växande företag också
innebära minskad trivsel, menar några
Expansionen har inneburit att det lilla familjeföretaget har svällt till en
storkoncern med exempelvis huvudkontor på annan plats och med företag
inom stora delar av världen. Några tycker att ledningen har anonymiserats
och att det har blivit ett mer distanserat förhållande, som kan påverka trivseln
och benägenheten att engagera sig i företagets förehavande och ens eget
lärande.
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Sedan är det så att när jag började på det här företaget, då var det smått.
Det var ju inte alls som det är nu. (…) Nästan varenda kväll träffade man
VD:n på golvet. Ibland kom han från kontoret för att låna snus. Om det var
någonting så frågade man. Nu vet man inte vem man ska fråga. Det är
otrolig skillnad för trivseln. Det var jävligt bra för trivseln att kunna gå till
en person och fråga. (L)

Betydelsen av att ha ett arbete i allmänhet samt
arbetskamraternas och arbetstidernas betydelse
På frågan vilken betydelse arbetet har, säger de anställda att det först och
främst handlar om att arbete ger pengar. Det är en stor trygghet att veta att
man för varje månad kan erhålla den oumbärliga lönen. Sedan kommer den
sociala aspekten. Arbetet ger tillfälle till umgänge med arbetskamrater. Det är
på raster, vid möten t.ex. i teammöten och när arbete utförs tillsammans, som
utrymme ges för diskussioner och samtal av skilda slag.
Jag får lön och mat på bordet, och så den lilla sociala biten. Orsaken till
varför man är kvar på ett sånt här ställe är att det är bra kompisar, lagom rå
(skratt) stämning. Det är goda skratt ibland och så arbetstiderna. (F)
Jo det betyder mycket det. Man har ju fast inkomst. Det är arbetet som
betalar räkningarna. (C)
Arbete betyder allt nu så att säga. (…) Man ska vara glad för att man har
ett arbete. (…) Få ett jobb i dagens läge är inte lätt. (U)

I samtalen om arbetet och yrket menar de flesta, enligt ovan, att man arbetar i
industrin främst för att kunna försörja sig. De flesta tycks över lag trivas med
sitt arbete och vad som lyfts fram som viktigt för flera av dem är
arbetskamraterna. Någon säger att det är på arbetet som vissa har den sociala
samvaron eftersom umgängeskretsen för övrigt är begränsad.
Det är mest arbetskompisarna. Det är bra sammanhållning på det viset. Det
är ju dom man saknar. Arbetsuppgifterna då? Nej, inte dom. Jag menar,
ska jag ha nytt arbete inom industrin, då det är ju typ samma där också. I
så fall vill jag söka något helt annat då. (P)

Dessutom anser de flesta att arbetstiderna är en fördel med arbetet eftersom
det ger utrymme för familjeliv och fritidsaktiviteter. Följande citat
åskådliggör detta.
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(…) man har haft enormt bra arbetstider. Att börja halvsex, är väl inte så
jätteroligt, men sluta 12 minuter i två är desto roligare. (H)

De anställda med barn, i synnerhet kvinnorna, talar mycket om arbetstidens
fördelar. På grund av att skiften ser ut som de gör, har de kunnat lösa
barnomsorgen på ett för dem gynnsamt sätt. Har båda parter arbetat på
företaget har de kunnat delvis lösa barnomsorgen genom att arbeta olika skift.
De upplever att företaget har gått dem till mötes. Genom att de har kunnat
förskjuta tiderna åt ena eller andra hållet, har de bättre klarat av situationen.
En av de anställda anser att när de nu ruckar på arbetstiderna genom att
införa fler skift, är det direkt menligt för trivseln. Att ha gemensamma raster
gav utrymme för de nödvändiga samtalen med arbetskamraterna. Rasterna
kan även ge utrymme för att samtala om arbetet, och det är en källa till
lärande i arbetet.
Att ha ett arbete där man bor
Förutom det överordnade, att få lön, plus att arbetskamraterna och
arbetstiderna är viktiga, tycker flera att det är en stor fördel att det finns ett
arbete där de bor och därmed ha nära till arbetet. Någon lyfter fram att det
viktigaste är att få bo på orten och då får de ta det som erbjuds. Flera är
uppväxta i eller i närheten av den ort företaget är etablerat. De är knutna till
orten eller dess omnejd, och är angelägna om att så skall vara och uttrycker
inga önskemål om att rycka upp sina mer eller mindre djupa rötter.
Det är nära till jobbet. Skulle det bli så att man blev arbetslös…, jag kan
inte tänka mig att flytta heller. Jag skulle ha svårt att flytta till någon annan
stad för att bosätta mig där. Lämna det här! Jag jagar och fiskar
häromkring. Ja, sån är jag i alla fall. (D)
En positiv sida tycker jag, det är ju…, vad ska man säga, tryggheten. Man
bor ju på samma ställe och företaget är nära. (R)
Ja, (skratt) just nu är jag glad att jag har ett jobb, om jag ska vara ärlig.
Och jag jobbar här för att jag bor så nära, det är just därför. För själva
arbetet är inte nå, det är inget att stå efter. (V)

6.2.2 Synen på yrkesrollen
I det här avsnittet behandlas yrket industriarbetare närmare, och hur de
anställda ser på yrkesrollen och yrket i allmänhet, som antas påverka
inställningen till läraktiviteterna. Även hur de tror andra ser på arbetet tas
upp. För det första, vilken yrkesbenämning använder de sig av?
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Yrkesbenämning och yrkesrollen
De intervjuade benämner sig själva som fabriksarbetare, industriarbetare eller
säger att ”jag gör 'produktnamn' ”. Före omorganiseringen, kunde flera mer
precist specificera sitt yrke som att de exempelvis var pressare eller flikare.
En av de anställda uttryckte det så här:
Är det ett yrke? (Skratt). När jag ska fylla i hos försäkringskassan då
skriver jag fabriksarbetare. (F)

Hur ser då de anställda på yrkesrollen? Vad utmärker en duktig
yrkesman/kvinna? Även om yrkesbeteckningen kan kännas vag för många, så
kan flera mer precist beskriva vad som utmärker en duktig yrkesman/kvinna.
Utifrån de anställdas synpunkter är en duktig yrkesarbetare den som kan
mycket i vid bemärkelse. De skall vara kunniga på maskinerna och ha en
överblick över vad som skall göras. De nämner även att personerna skall
fungera socialt och vara en person att lita på. Det som också påpekas är att
personen skall vara intresserad av sitt jobb. Med det följer engagemang för
arbetsuppgifter och arbetsplatsen. Citaten nedan visar på detta.
Intresserad av jobbet. Att man brinner för jobbet på något vis. Då blir man
automatiskt duktig. (…) Kanske att ha pliktkänsla på något vis. De tycker
jobbet är kul i varje fall. (M)
Det behöver ju inte vara en sån här som blåjobbar eller är duktig, jag vet
inte. Jag tycker att det är viktigt med den sociala biten och kunna ha
humor och prata. Det sätter jag högst faktiskt. (R)
Det är ju en som är allsidig som kan ta åt sig lite, ja var och vartannat
uppdrag då och som inte alls drar sig för att göra det heller. Det tycker jag
är bra. (P)

En av de anställda uttrycker sin besvikelse över arbetskamrater som är
negativa till arbetet. De påverkar de övriga destruktivt med sin attityd.
Sedan ska de inte tycka det är ”jätteblä” att åka hit. För jag menar är det
tråkigt hela tiden…, du har i alla fall ett jobb. Det ska inte vara att jag
måste åka hit. Det påverkar oss andra. (E).

Någon anser att yrket inte kräver någon ”duktighet”. Det finns inget att vara
duktig på. Det finns i och för sig kunniga människor, men de behöver inte,
enligt en anställd, använda sina kunskaper för arbetsuppgifterna ifråga. Den
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anställde förvånas över att de fortfarande är ”kvar på golvet” och inte har
gjort annan karriär.
(Skratt) Hur är duktig? Va fan ska man vara duktig på? Man ser ju upp till
vissa som är duktig på golvet att jobba. Jag ser upp till enstaka jobbare.
Det finns folk som är kunnig, som är teknisk, de har allting som person.
Ändå har de blivit kvar och gör ”produktnamn”. (Skratt). Jag tycker inte
att vi är yrkesarbetare. Vad är ni då? Jag vet inte. Vi gör ett skitjobb (L).

Hos en del framskymtar synen att duktiga arbetare är de som arbetar praktiskt
vid maskinerna så att artiklar produceras. De arbetar ihärdigt, tar lite pauser
och snackar sparsamt. Det rör sig om mer handgripligt arbete, att arbeta
fysiskt med kroppen. Arbete med papper och konferera räknas inte på samma
sätt som ”riktigt” arbete. Att arbeta vid de mer datastyrda maskinerna
nämner några att det är för de ”lata”, eftersom vissa datastyrda maskiner
består till viss del av övervakning.
Sammanfattningsvis beskriver de anställda att duktiga arbetare är de som
har allsidiga kunskaper och som kan och vill utföra det mesta på avdelningen.
En viktig egenskap är också att ha social kompetens. Några menar att arbetet
inte kräver några yrkeskunskaper. Det ger få utmaningar som kan stimulera
ytterligare vetande, säger några. Om synen är att en duktig arbetare är den
som gör det praktiska arbetet, hur är då angelägenhetsgraden att lära sig andra
uppgifter? Nedan kommer en beskrivning av hur de ser sig själva som
yrkesman/kvinna.
Synen på sig själv som yrkesman/kvinna?
Många visar en viss försynthet inför frågan om hur de ser sig själva som
yrkesarbetare. De säger att de tycker sig klara av de uppgifter som de
uppfattar att de behöver göra. Flera säger sig försöka göra sitt bästa utifrån
den situation som är. Vissa har inte 100 procent i kompetenstrappan med full
baslön som följd, men svarar ändå att de kan sina arbetsuppgifter. De ser
således inte hela avdelningens arbetsuppgifter som sitt fält.
Man känner ju när man har jobbat i 15 år, visst kan man sin sak. (B)
Jag är inte sån [som kan det mesta]. Jag tror inte man ser sig själv så [som
duktig]. Det tror jag inte. Man gör så gott man kan och räcker inte det så,
mer kan man inte göra. (V)
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En svarar att det hänger ihop med viljan, och som säger att han kan utföra ett
bra jobb om han vill. Viljan har i sin tur att göra med hur han ser på jobbet,
hur less han är på det.
(…) om det inte blir bra någon gång då sitter det mest i viljan. Vill jag så
kan jag. När sviktar viljan? Det beror på vad man är på för humör, hur
less man är. Vad fan är jag kvar på det här företaget fortfarande? Jag måste
hitta något annat. (N)

En av de anställda ser sig inte själv som en duktig yrkesman, därför att inte
finns någonting att vara duktig på.
Jag anser inte att jag är någon yrkesarbetare. Jag anser inte att jag har
någon yrkesskicklighet. Det gör jag inte. Sitter man och kör en maskin i
åratal så behöver du inte vara skicklig. Den måste man ju lära sig. (L)

Sammantaget tycker de flesta att de klarar av sitt arbete, att de kan utföra sitt
arbete med tillfredställande resultat. De torde därmed vara duktiga
yrkesarbetare. Det finns några som inte tycker det, antingen för att de inte
tycker sig klara av alla uppgifter, de är inte intresserad eller för att yrket inte
kräver någon skicklighet.

6.2.3 Synen på yrket
Hur ser de anställda på yrket i allmänhet? Som framkommit tidigare trivs de
flesta med arbetet. Många säger dock med en liten nedlåtande ton att det är
ett industrijobb, men som är bra i förhållande till många andra industrijobb.
Några säger att det är ett arbete som har blivit bättre, och som har vissa
passande fördelar. Då är det arbetskamraterna och arbetstiderna som nämns.
Det tycks inte vara med någon större stolthet de anställda talar om sitt yrke.
Några kastar till och med frågan tillbaka och frågar om det kan sägas vara ett
yrke. Det är ett antal som i första hand uttrycker en tillfredsställelse över att
de över huvud taget har ett arbete att gå till.
Det är väl ett industriarbete, ett vanligt arbete anser jag bara. Det är väl att
ha någonting att göra på dagarna. Jag skulle absolut inte vilja bli arbetslös
och gå hemma. (B)
Jag tycker vi gör ett skitjobb. I brist på något annat så gör vi det. (…) Man
kommer hit och gör ett jobb och livnär mig med det då. (L)
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Trots den något negativa tonen om industriarbete uppfattas arbetet som
betydelsefullt, så till vida att de producerar varor som är efterfrågade, som är
en förutsättning för företagets överlevnad, och som i sin tur utgör basen för
arbetet.
Några talar om att fler borde få kunskaper om hur företag fungerar för att
få känslan för vad arbetet är till för, för att på så sätt finna mer mening med
arbetet. I de sammanhangen kan sägas att helhetsbilden inte finns. En som
gått en kurs säger:
Det var såna enkla grejer som varför man har företag och sånt. Det är ju
för att tjäna pengar. Så fort man gör någonting som kunden inte betalar för
då gör man fel. Du får förståelse för varför man avskedar. (…) ekonomiskt
mer medvetande på golvet. Det skulle behövas. (E)

En annan anställd hänvisar till arbetskamrater som säger, ”varför ska vi
arbeta för de där aktieägarna”, något som torde göra arbetet mindre
meningsfullt.
På frågan hur de tror att andra ser på deras yrke refererar de flesta till
sina bekanta. De är sådana som delvis känner till företaget. De flesta tror att
folk reagerar på är att det är ett monotont industrijobb.
Jaha är du industriarbetare! Sen är det liksom inget mer. Dom flesta har ju
varit på industri. Sen kanske dom har bytt jobb. Sju till fyra och så
plåtmatdosa, och så är det samma rutiner varje dag. (R)

Några möter människor som talar med en avundsjuk ton i rösten. Företaget
har ett gott rykte vad gäller exempelvis rotation och diversifierade
arbetsuppgifter.
Det är många som blir avundsjuk, för på deras arbetsplats står de stilla. På
många ställen står de stilla eller på en line. De har fyra stationer som de
går emellan. På så sätt har vi det bra här. (M)

Några menar att industrijobb inte har någon högre status i folk ögon.
Kontorsjobb anses ”finare” och är ett steg i karriären vid företaget. Han
tycker sig märka att man kan bli betraktad som obildad när man arbetar ”på
golvet” inom industrin.
Man kan bli klassad som mindre vetande när man jobbar så här. (…) det
finns hemskt många här som skulle kunna nypa vilket jobb som helst uppe
här, men de har inte den målsättningen med livet. (H)

96

Kapitel 6 – Arbetets karaktär och anställdas upplevelse av arbetet

En av de anställda säger att han ibland kan skämmas över att han arbetar som
industriarbetare, eftersom han tycker det ses ner på industrijobb. Det kan bero
på att det inte krävs några formella utbildningar för yrket, utan ”vem som
helst”, som han säger, kan få arbetet. Någon större yrkesstolthet tycks vara
svår att uppnå.
Ja ska jag vara ärlig så när folk frågar vad man arbetar med så är det
nästan så att man håller tillbaka. Jag vet inte, det är nästan så man skäms.
Det kan vem som helst göra. (…) man känner sig underlägsen mot många
andra som man har gått i skola med, som gått vidare och läst. Men det är
upp till en själv, att man inte läste vidare. Då känner man sig lite
misslyckad. Fast egentligen, varför ska man göra det för. (B)

Lönen kan också ses som dålig i förhållande till vissa andra arbeten. Det
skapar en dålig klang för arbetet. Om man väljer ett sådant jobb kan man
alltså bli betraktad som dum, tror en av de anställda.
Det är lika som lönerna. Ta bara det här med att vara byggnadsarbetare
och jämför med industriarbetare. Om man kollar på löner och sånt där, det
går inte att jämföra. Då blir man så där: – Var jobbar en annan någonstans
då? (uppgiven ton). Pengar är ju mycket av livet, så är det. (B)

En av kvinnorna säger att det är en bra lön i jämförelse med att exempelvis
jobba inom handeln eller vården, vilket i så fall innebär att industrijobbet är
högre värderat på så sätt.
Om jag jämför med att jobba på ICA och jobba helger och kvällar och
tjäna skitdåligt. Då är det här guldgruvan jämfört med det.

Flera anställda anser alltså att andra kan se ner på industriarbete, medan de
själva kan tycka att arbetet som helhet är betydelsefullt och viktigt.

6.2.4 Arbete - fritid
I citaten ovan framkommer att en del anställda talar om sitt arbete i huvudsak
som ett lönearbete. Det gäller att få in en lön så att andra verksamheter kan
idkas. Det finns de som till exempel mer eller mindre driver jordbruk och
skulle leva på det om det var möjligt, eller påtalar att det tar mycket tid att
hålla igång en bondgård.
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Jag värderar min fritid hemskt högt jag. Jag bor ju i gamla föräldrahemmet
som är en bondkåk. Jag har hela tiden någonting att göra. Det blir inte så
mycket tid över. Det är så det. Jag är inte nå karriärlysten alls.
Jag vill ju hellre vara hemma. Men det har jag inte ekonomi för.

Det finns de som har andra fritidsintressen som upptar en stor del av
livsutrymmet. Arbetstiderna skapar utrymme för ett aktivt fritidsliv. De som
arbetar förmiddag har i stort sett hela eftermiddagen till förfogande och de
med eftermiddagsskiftet kan utnyttja morgontimmarna samt hela fredagarna.
En av de anställda säger att han inte vill ta på sig uppgifter som ombud därför
att det inkräktar på fritiden. Han har därmed inte varit intresserad.
Du vet möten och andra grejer, du måste åka hit och dit. Jag tyckte det var
jobbigt på grund av det. Det tar för mycket fritidstid. (A)

Några svarar att det är familjen som får och fyller ens fritid. Det är främst
kvinnorna som lyfter fram familjelivet som styrande.
Jag har inga speciella fritidsintressen. Det är familjen. (…) jag tänker på
arbetstider och saker och ting. Det är det jag prioriterar. Jag tycker det är
bra att sluta två. Kvällar har du fria, helger har du fria. Hade jag inte haft
småungar hade jag inte varit här.

6.3 Sammanfattning
Det var relativt enkla produkter som producerades, men arbetsuppgifterna
bestod sammantaget av flera olika moment som krävde olika kompetenser.
Innan organisationsförändringen arbetade de anställda i stort sett vid en
maskin, men i och med förändringen förväntades att alla skulle arbeta med
fler arbetsuppgifter.
Arbetets karaktär och anställdas upplevelse av arbetet antas vara viktiga
faktorer för deltagande. Hur arbetet i olika aspekter uppfattades skiljde sig åt
mellan de anställda. Ett exempel var huruvida arbetsuppgifterna ansågs
varierande eller inte. Några ansåg att arbetsuppgifterna under en dag eller
från en dag till annan kunde vara omväxlande medan andra såg dem som
enahanda.
Kompetenskraven ändrades i samband med organisationsförändringen så
till vida att fler kompetenser erfordrades. De skiftade dock beroende på hur
många och vilka maskiner de anställda behärskade, samt vilka andra
uppgifter de hade. Den kompetens de behövde kunde de skaffa i arbetet. Det

98

Kapitel 6 – Arbetets karaktär och anställdas upplevelse av arbetet

var genom arbetet de anställda lärde. Några maskiner gick mycket snabbt att
lära, men att behärska avdelningen alla uppgifter tog relativt lång tid.
När det gäller arbetets meningsfullhet ansåg många det som viktigt att
producera för kunderna och företaget, men att det var mindre meningsfullt för
egen del. Vidare var det en relativt liten grad av egen planering och
organisering av arbetet. En särskild planerare gjorde upp planer för veckans
arbete. Sedan kunde arbetsuppgifterna fördelas inom teamen. Vissa uppgifter
som tidigare var arbetsledarens förlades till teamen. Hur arbetet sedan
fördelades inom teamet skedde relativt oorganiserat.
De anställdas ansvar låg i att producera rätt varor, till rätt kvalitet inom
rätt tidpunkt. Vissa maskiner upplevdes mer ansvarsfulla än andra. Några
menade att det var mer ansvarsfullt att arbeta ensamma vid en maskin.
Behärskade man nyckelmaskinerna, var det lättare att få feedback på gjorda
arbeten. Vid de övriga maskinerna märktes inte vem som arbetade där.
Därmed fick man inte personlig feedback på samma sätt. Tidigare kunde man
enskilt se hur mycket man producerade och fick lön därefter.
Arbetet utgjorde en viktig del i livet och de flesta trivdes med arbetet.
Några ville dock helst göra annat. Arbetskamraterna hade stor betydelse för
trivseln. Arbetstiderna uppfattades av många som positiva då det gav
utrymme för familj och fritid. Om företaget gick bra fick det positiva
återverkningar, men några visade en viss skepsis mot att bli en del i en
storkoncern. Att ha ett arbete där man bor, ansåg de flesta vara av stort värde.
De som ansågs vara duktiga arbetare hade allsidiga kunskaper och kunde
och ville utföra det mesta på avdelningen. En viktig kvalitet var att ha social
kompetens. De flesta ansåg att de kunde utföra sitt arbete med
tillfredställande resultat. Däremot beskrev de sig inte som duktiga
yrkesmän/kvinnor. Några ansåg att arbetet gav få utmaningar och att det inte
stimulerade till ytterligare vetande. Flera ansåg dock att arbetet som helhet
var betydelsefullt och viktigt, även om de påtalade att ett industriarbete inte
hade någon högre status, och tyckte att vissa människor kunde ”se ner på”
industriarbetare.
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7 Läraktiviteter i en förändringsprocess
I samband med den organisationsförändring som genomfördes inom företaget
arrangerades olika läraktiviteter med syftet att anställda skulle bli mer
mångkunniga. Hur förändringar och läraktiviteter planeras och organiseras
antas, utifrån tidigare forskning, påverka de anställdas deltagande i
läraktiviteter. I det här kapitlet redovisas först de anställdas syn på
organisationsförändringen i vissa avseenden som sedan följs av hur
läraktiviteterna har organiserats och uppfattats.

7.1 Förändringen
Sättet att genomföra förändringen antas vara en viktig faktor som påverkar
deltagandet. Om de anställda vet och är införstådda med förändringens mål
och är delaktig i planeringen och genomförandet, har visat sig påverka att de
anställda deltar mer aktivt i förändringens läraktiviteter. Ytterligare en
utgångspunkt är att förändringstrycket påverkar ställningstagandet.

7.1.1 Förändringstryck
Förändringarna har av de anställda upplevts vara mer eller mindre
genomgripande, bland annat beroende på vilken enhet man arbetar vid och
vilka uppgifter man tidigare haft. Den förändring som är i fokus initierades
1997 och har sedan fortlöpt. Flera anställda berättar att de genom åren har
ställts inför att lära sig flera arbetsmoment av olika skäl. Några har arbetat
med fler moment under en längre tid, medan andra har haft en senare start.
En av enheterna har haft arbetsrotation mellan vissa maskiner under en
längre tid, redan innan den senaste förändringen. De som har varit knutna dit
menar att det inte har varit någon större förändring i det avseendet.
Skillnaden är att de nu förväntas arbeta även på den andra enheten och med
exempelvis uppgifter som förut åvilade avdelningschefen. Andra, främst
inom den andra enheten, menar att det har varit stora förändringar.
Det är mycket nytt. (B)
(…) jag tycker vi har jobbat så här förr också. Det är inget främmande så
heller. Sen i och för sig har det tillkommit mer på grupperna som inte var
förut. (D)
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Företaget har på olika sätt verkat för att få igenom förändringen för alla på
avdelningen. Det har informerats, delgivits och tryckts på, men med varierat
genomslag enligt vad ledningen ger uttryck för. De säger att
förändringsarbetet har tagit och tar mycket längre tid än beräknat. Som
tidigare har redovisats (se kapitel 5.1.2) säger fackordförande att
förändringen mot breddad kompetens tog fart när ett nytt lönesystem
infördes. En av de anställda säger:
Man provade och provade och fick aldrig igång det riktigt. Det är de sista
2-3 åren som det började funka. (A)

Det var då företaget och facket mer allvarligt tryckte på, säger han.
Huruvida det har funnits krav på att de anställda skall delta i
läraktiviteter fullt ut, råder det delade meningar om, eller snarare finns
skillnader i hur de anställda ser på kravens intensitet. Flera anställda säger att
det finns en uttalad önskan från ledningen att alla skall lära sig allt, men att
de inte har ”tryckt på med all den kraft de har”. Det finns anställda som har
uppfattat situationen som om de inte har varit tvungna att lära sig allt. Andra
tycker att kraven har känts påtagliga och känner sig tvungna att ge sig i kast
med det nya. Det finns även de som beskriver att oavsett krav har de haft en
egen vilja att genomföra en förändring. Nedanstående citat visar hur olika
ledningens krav på förändring har uppfattats av de anställda:
Nej, det har jag inte gjort. Det var på tal det där, när vi införde det här med
hel och halv baslön, då var det uppifrån de sa, (…) att det var nästan ett
krav från ledningen att folk ska kunna. Nu är det ingenting med det, i de
här tiderna. (B)
Den här chefen vi har, hon tycker att alla ska lära sig, men inte så att hon
tjatar. (…) Det är upp till var och en, men det är en fördel om man kan.
(K)
Ja jag känner så, det gör jag, typ valsverket då. Den vill jag inte lära mig
egentligen, men man känner sig tvingad att göra det. (P)

Några upplever att det förutom av ledningen även har funnits både uttalade
och outtalade krav från arbetsgruppen.
Sen fanns det vissa som började med det där att man hindrade rotation. (L)
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(…) det var ju lite mera det här, att den ena började på och sen den andra.
Då måste vi fortsätta liksom. Då kunde inte jag säga att jag står kvar här
jag. (V)

Vad gäller ombudsuppgifter har de varit frivilliga åtaganden. En önskan är att
ombudsrollerna skall rotera mellan de som har utbildats i teamrollerna.
Det som sammanfattningsvis kan sägas utifrån de anställdas utsagor är att
de förändringar som ägt rum inte alltid har varit så tydliga och
genomgripande för alla. Det har upplevts av flera som att det har skett
stegvis, under en längre tidsperiod. Successivt har det blivit mer tydligt att
alla skall kunna alla uppgifter, på grund av att lönen har knutits till
kompetensen, kompetensplaner har upprättats och kraven från ledningen har
skärpts.
Kravet på förändring, har alltså uppfattats olika över tid, där några har
sett den som tvingande medan andra har sett den som mer frivillig. Några har
känt ett visst tryck från arbetskamrater utifrån att om de inte roterar kan de
bromsa och hindra kamraterna. Flera har sett det som stimulerande att få
andra uppgifter och kanske därmed inte har sett förändringen som ett krav
utan snarare tagit det som en positiv utmaning, andra har som sagt ställt sig
mer tveksamma.

7.1.2 Varför förändring – vad säger de anställda?
Att veta varför förändringar skall äga rum och veta målet med förändring, är
viktiga faktorer vid allt förändringsarbete. Det bör tillika råda konsensus runt
målen. I vilken mån är då de anställda införstådda med och inser syftet med
att genomföra en förändring, och i vilken utsträckning är de överens om
målen?
En av de anställda pekar just på vikten av att få reda på varför man skall
göra på det ena eller andra viset. Det underlättar förändringsarbetet, menar
den anställde.
Det är när man inte vet riktigt, det är då man gnäller och skäller. Vad ska
vi göra där, men sen när man får veta varför man ska göra så, eller varför
dom har flyttat maskinen in dit; – Är det så dom har tänkt? Då vet man ju.
(R)

De anställda anser att förändringarna på företaget bland annat kan förklaras
utifrån arbetsmiljön vid avdelningen. Enahanda jobb skall bytas ut mot mer
varierade arbetsuppgifter för att minska risken för arbetsskador. Det är det
argument de flesta lyfter fram, som svar på varför företaget vill förändra
verksamheten.
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Jo det förstod man ju. Det var ju att spara sig mer. Det säger sig självt
också, att står man vid samma maskin så får man problem. (P)
Dom ville ha rotation för arbetsskador och sånt där. För att stå och nöta på
samma maskin (…), ja det gjorde man förr. Det är för att bygga bort sånt.
(U)

Några lyfter även fram att de förändrade arbetsuppgifterna, är ett sätt att göra
arbetet mer intressant och ge de anställda ökat inflytande över
arbetssituationen. Vissa uppgifter som förut sköttes av andra, med andra
befattningar, är nu utlagda på produktionspersonalen.
(…) det ska bli mer intressant och att man ska få styra mer själv, sin egen
situation. Det har man också sagt. Teamet bestämmer vad man ska göra
under dagarna, ja lite själv också. Det är ingen bas som kommer och säger
till. (C)

De förändringar som görs handlar i slutändan om att få företaget lönsamt,
menar de. I och med att personalen blir mer flexibel, bland annat i den
bemärkelsen att se till att inga maskiner blir stående, kan produktionen
ständigt hållas igång.
Sedan är det för att vara mindre sårbar. Om den som kör valsverket är
sjuk, så måste nån kunna ersätta. (E)

Många anställda framför i samtalet att de säger sig ha förståelse varför
ledningen agerar som de gör.
Dom måste ju förändra sig också, om man ska hänga med. (…) man måste
vara beredd på det, för det kan inte bara vara samma och samma.(V)

Sedan kan det vara flera av dem som kanske inte tror att det är rätt väg, eller
att det inte värt det. En anställd exempelvis håller inte med om devisen att
genom att ge mer ansvar till de anställda, kommer de att arbeta mer och bli
mer produktiva. En annan tolkar det som att det är ett sätt för ledningen att
frånta sig ansvaret och lämnar nu över till de anställda ”att jaga varandra”.
Då tror dom, en del, att får man lite mer ansvar då ska man jobba hårdare.
Men det känner inte jag. (N)
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(…) det är för att dom inte ska jaga oss. Nu får vi jaga varandra. Nu får vi
hålla koll på varandra vad vi gör. Ja, det blir nästan som så. (R)

Ytterligare någon anställd säger, att det här handlar om modenycker. Det är
något i tiden. Företaget kan ha tittat på andra företag och smittats av deras
förändringar. Den anställde ser således ingen större mening med
förändringen.
Det är snarare en trend som har dragit igång. (H)

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta anställda anser att företaget
förändras för att möta nya krav från marknaden. Flera säger sig förstå
företagets agerande, att förändringar måste äga rum för företagets fortsatta
levnad. De framför även skäl som att den fysiska arbetsmiljön behöver
förbättras. Genom att de anställda får ett mer omväxlande arbete skall skador
och sjukskrivningar minskas, samt att arbetet skall bli mer intressant. Det har
varit argument som de flesta har hållit med om och de har på så sätt varit ense
med företaget om målen. Några har dock ställt sig tveksamma till och stödjer
inte företagets förändringsinriktning. Någon säger att det handlar om
modenycker, en åtgärd i tiden, eller är negativ till delegering med större
ansvarsområden. De ser således inte meningen med förändringen. Målet var
av allt att döma inte tydligt för alla, och några har således inte varit ense med
företaget om målen.

7.1.3 Att vara delaktig i förändringsarbetet
Delaktighet är viktigt i förändringsarbete, det har många visat. Hur ser det ut
i den här förändringsprocessen? I vilken utsträckning har de anställda varit
med vid planeringen och genomförandet? Vad säger de anställda?
Att arbeta i team och rotera mellan maskiner är något som har bestämts
”uppifrån”, menar de flesta som erinrar sig det initiala skedet av
förändringstankarna.
Att det skulle göras, det sa VD: n. (E)
Det kommer uppifrån så vitt jag vet. (C)

En annan anställd förklarar att han har varit med och haft synpunkter på hur
enheten skall organiseras och drivit på utvecklingen. Det är också den
enheten som först började med rotationen. Det har handlat om att få effektiva
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flöden genom enheten, vilket till exempel har medfört maskinflyttningar,
något som han aktivt har planerat för.
Jag var med och startade upp det här att inte bara stå och pressa, utan att
röra sig i fabriken, göra hela produkten. Då är man flexiblare. (S)

Ytterligare en anställd säger att man fick säkert vara med och ge synpunkter
men att han nog inte gjorde det.
Det fick man säkert göra, men jag vet inte om jag var med något på det.
(U)

Facket säger sig också ha haft en stor del i utvecklingen av det nya
lönesystemet och organiseringen runt det. Under några år har den fackliga
representanten arbetat aktivt med att planera dessa förändringar.
En annan uppfattning är att det bestämdes uppifrån, men att ”bollen”
överlämnades till teamen, för att de mer eller mindre ensamma skulle
genomföra förändringarna. Det ligger i stort sett på teamen att organisera för
att anställda skall få möjlighet att lära sig de olika momenten.
Det kommer ett beslut uppifrån. Sedan får vi rätta oss efter det och
modifiera det på avdelningen i teamet så gott det går. (M)

Ytterligare en anställd tycker att det enbart är ledningen som har suttit och
planerat, utan att höra med de anställda. Det är en strategi som kan ge
problem och som skulle kunna lösas med samarbete, anser han.
Dom har suttit i ett hörn folket, avskärmade, och så har nästa suttit och
gjort något annat, i stället för att samarbete och få det riktigt. (H)

Att träffas i team har varit ett sätt att underlätta samtal och ge möjlighet att
diskutera förändringen och framföra förslag. Uppfattningen är dock att
teammötena efterhand har reducerats och därmed möjligheterna att framföra
åsikter.
Förut var det så. Då var det teammöten ofta och överallt. (…) Det har flutit
ut på något vis. (M)
Från början fick vi vara med. Då var det till och med så, att när vi anställde
sommarjobbare fick gruppen vara med och snacka lite grann. (C)
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En förändring som precis hade skett när intervjuerna gjordes och som då
engagerade de anställda var de förändrade skifttiderna, vilket de anställda
upplever att de inte har kunnat påverka. De lägger även till att de har
förståelse för företagets agerande och inser att saker och ting inte alltid går att
genomföra. Tidsförändringarna hade precis skett när intervjuerna gjordes.
Med utvecklingen i dag när det är dåligt med jobb, så förstår väl vi också
att det måste göras någonting om vi ska ha jobben kvar. (B)

Några provoceras av att förändringen har bestämts uppifrån, som de uppfattar
det. De irriteras över att någon bestämmer över dem och bestämmer att de
skall göra något som de egentligen inte tycker om. Det är av den anledningen
de inte har lärt sig alla arbetsuppgifter fullt ut, säger de, och har därmed gjort
det till en principsak.
Vi hade som princip vi när dom sa att vi skulle lära oss maskinerna. Då var
det ett par stycken inne här som kände att dom kan inte tvinga oss att lära
oss maskinerna, så då hade alla vi en maskin kvar. (…) men nu har jag lärt
mig alla faktiskt. (H)

Några beskriver att ett krav från företagets sida, i stället kan vara stödjande,
eftersom de så tydligt deklarerar att nu skall förändring ske och då är det bara
att rätta in sig i leden.
Det är liksom så här ska det vara nu. Man har bara fått gå efter att så här är
det nu och så ska det vara. Sen hur man tycker själv, man tänker inte på
det. Jag gör det inte. Ja du förstår, det rullar på. Jaha ska vi göra det också
nu, jamen då gör vi väl så då. (V)

Idéerna och besluten om de olika förändringarna kan sammanfattningsvis
sägas har kommit från ledningshåll, enligt de flesta anställda. Det finns
anställda som säger att de själva har drivit på förändringen mot att arbeta med
fler maskiner. Facket har haft en mycket aktiv roll i det nya lönesystemets
tillblivelse. De anställda har fått ge synpunkter under förändringens gång och
teamen har fått se till att genomförandet, avseende att lära sig fler maskiner,
har blivit möjlig. De flesta har med andra ord accepterat målen. Några har
däremot inte varit överens om målen och sättet att genomföra förändringen,
och vissa tycker att deras synpunkter inte har beaktats. Som nämndes ovan
har en del av de anställda uppfattat som att de blev lämnade att själva
genomföra förändringen i teamen. Även en arbetsledare har givit uttryck för
en sådan tanke.
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7.1.4 Synen på förändringen i allmänhet
Hur ser då de anställda allmänt på den förändring som äger och har ägt rum?
Som tidigare framställts är det viktigt att det råder konsensus om målen,
likaså hur förändringen har planerats och genomförts.
Den allmänna bilden är att när de anställda ställs inför förändringar
möter de oftast dem negativt. Att gå från det som de är vana vid, till något
nytt och okänt är inte lätt. De flesta menar att när de väl har fått prova på,
kan gå mycket lättare.
Först så blir man ju negativ och man gnäller och svär, men till slut så, ja så
funkar det i alla fall. Det är mycket man ska gnälla över först, innan man
provar (skratt). Det är ju så. Är det något nytt, då blir vi ju gäng på golvet.
Alla står och svär, men sen ser man att det funkar ju. (R)

En av de anställda säger att ett skäl till att den negativa attityden vände vid ett
skede bland annat hade att göra med att företaget gick väldigt bra. Det var en
positiv anda som spred sig inom företaget. Det skulle bli nyanställningar och
mycket skulle bli bättre. Vid intervjutillfället hade det emellertid svängt.
Allting var så positivt ett tag. Företaget skulle bli så jävla stort. (…) det
kommer att bli skitbra. (…) Man arbetade i medvind, men nu har vinden
vänt. (M)

En annan tycker att vissa arbetskamrater är för positiva till förändringar. De
sväljer allt okritiskt, menar han och pekar på att förändringar ibland kan
upplevas som ett självändamål och behöver alltså inte tillföra något gynnsamt
för verksamheten. Han är således inte ense med ledningen och flera
arbetskamrater om målen.
Vi umgås med personer som när det är en ändring så är de eld och lågor.
Men alla ändringar är inte positiva. Men en del människor tror ju att bara
för att man ändrar någonting så kan det bli himmelriket. (L)

Om de förändringar som har skett ses i backspegeln, tycks det sammantaget
som om att det har varit gynnsamt för de flesta. När de har deltagit i
läraktiviteterna och lärt sig nya arbetsuppgifter ses det som positivt. Det
betyder att de fått positiva erfarenheter med sig från förändringen.
Det är det bästa som har hänt. Man vill ha ombyte. För förr tillbaka var det
så, då stod man vid samma. (B)
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Även om de flesta anser att det i stora hela har varit bra med förändringarna
finns det vissa invändningar från några av de anställda. Vissa säger att de
trivdes med hur det var förut och har inte sett någon anledning till att ändra.
Uppfattas inte förändringen som gynnsam, kan man således ha negativa
erfarenheter med sig inför nästa förändring.
(…) förut för längesedan , då stod man och gjorde samma sak. Det gjorde
inte mig någonting det, fast det låter jätteknäppt (skratt). Då jobbade man
på ackord, så jag tror att jag är inkörd i det där. Man är gammalmodig, vet
du. (V)

Några anställda ser inte enbart utifrån sin egen synvinkel – som i och för sig
kan gynna företaget i andra led – utan de talar om företagets bästa. Genom att
de anställda kan rotera mellan olika maskiner är de mer flexibla och kan på så
lösa sjukfrånvaro och semester. Några exempel:
Det tycker jag är bra >att förändra@. Det tjänar alla på. (…) vi får ut
[produkterna] och så blir det rätt. Alla kan maskinerna och posta och ja,
inställningar kan de. Ingen bromsar upp det. (E)
Sedan när det är lite folk, eller man tar in sommarjobbare, då är det bara
att försöka lära sig så mycket som möjligt för att det ska funka. (D)

En anställd tycker att förändringen av organisationen var alldeles för stor
utifrån de ramar som var satta. Det skulle göras individuella
kompetensplaner, men det var ingen som höll i det, säger han. Det lovades
väldigt mycket, som han uttryckte det, men det följdes inte upp ordentligt.
Tillräckligt stöd har således saknats, utifrån hans sätt att se.
De sa att man skulle lägga upp en individuell plan. Då gäller det att någon
har hand om den individuella planen också. (…) men så har det nästan
aldrig funkat. (H)

Även om det har missats en del under processens gång, menar den anställde
att det sammantaget är bättre än tidigare.
Vad säger då facket om förändringen? Det är faktiskt inte helt entydigt
vad facket menar. Kompetensutveckling är det som eftersträvas och det finns
flera exempel på hur facket driver kompetensfrågorna. Det finns dock en
hållhake. Det bör inte ingå tjänstemannauppgifter i arbetet som att leda och
styra verksamheten, enligt fackordförande. De nya ombudsrollerna tangerar
vad som facket skulle kunna definiera som sådana uppgifter. I förlängningen
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skulle ett sånt synsätt kunna förhindra kompetensutveckling för LOkollektivet i det avseendet.

7.1.5 Tidigare erfarenheter av förändringar
Hur de nya förändringarna tas emot kan ha att göra med hur individernas
tidigare erfarenheter av förändringar är. Händelser inom organisationen som
inbegriper och/eller berör de anställda, formar de anställdas allmänna syn på
förändringar som senare kan vara till hinder, eller till hjälp.
De flesta ser förändringarna på företaget som positiva och har goda
erfarenheter från tidigare förändringar. En av de anställda säger att har
anställda varit med om förändringar och klarat av dem, får de självförtroende
och kan ta på sig fler uppgifter. De får till och med en säkerhet så ”nu vågar
de spika staket på tomten också” (S). Även andra säger att de efterhand har
fått självförtroende i arbetet.
Man får självförtroende ju mer man kan. I alla fall jag, som inte har någon
utbildning över huvudtaget…. Det är konstigt också, när folk som är 50
och har jobbat i 20 år på avdelningen frågar en hur man ska göra. (M)

Några ger exempel på negativa erfarenheter. En anställds uppfattning är att
det tidigare har varit förändringar vars syften inte infriades.
Man drar igång grejer och sedan, vad händer med det? Det är ingen som
vet liksom. (…) det är samma sak som om man lovar ungarna att köpa
slalomskidor i år sedan bara skiter man i det och så säger man lika nästa
år. Till slut så försvinner trovärdheten. (H)

Andra ger exempel på händelser som har gjort att engagemanget har avtagit
och att det därmed blir mindre angeläget att delta i förändringar. Det kan
handla om att ha varit med och givit förslag på förbättringsåtgärder men som
inte har tagits i beaktande. En av de anställda (L) beskriver sådana
erfarenheter. ”Man fick liksom avsmak”, säger han, vilket fick som
konsekvens att han slutade att engagera sig i förändringsarbeten.
Vissa lyfter fram erfarenheter från att framföra synpunkter på olika
möten. Somliga saker får de igenom, men allt går inte att åtgärda. Det gäller
främst synpunkter som är kostnadskrävande att ombesörja, likväl gäller det
synpunkter som går stick i stäv med företagsledningens intentioner. Om man
inte ser några resultat av de framlagda synpunkterna kan det innebära att man
inte bryr sig om att engagera sig i arbetet, säger några anställda.
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Att lämna in förslag till förbättringar och det inte blir något av det, då blir
det mindre och mindre eftersom man inte får gehör. (…) Folk tappar
intresset då. Vissa saker har vi fått igenom, som spikpistoler. (C)

Har man engagerat sig tidigare och fått ”credit” för det är det lättare att anta
nya utmaningar.
Ytterligare en anställd bär med sig negativa erfarenheter från sitt tidigare
arbete. Det har handlat om arbetsledarfunktioner som han har upplevt vara
alltför stressigt och påfrestande. Därför är han inte i detta läge intresserad av
att engagera sig i t.ex. teamombudsuppgifter.
Nu kan jag koppla bort jobbet när jag är hemma. (…) Förr var det hopplöst
och det var inte bra. Avancera och så nej, har inte tänkt mig sånt Jag är
tveksam [till att ta ombudsuppgifter]. (U)

7.2 Läraktiviteter
Läraktiviteterna är en del av förändringsprocessen. Det är hur deltagande i
läraktiviteter kan förstås och förklaras som denna studie handlar om.
Läraktiviteterna rör de verksamheter som organiseras för att de anställda skall
lära nytt och bredda sin kompetens. Här kommer en beskrivning av hur det
har organiserats för lärande och hur de anställda ser på de olika
läraktiviteterna.

7.2.1 Enskilda handlingsplaner
När förändringsprocessen satte igång med målet att alla skulle kunna alla
maskiner och därtill hörande arbetsuppgifter, var handlingsplaner ett sätt att
få igång processen, eller fortsätta den process som på vissa ställen redan var
på gång. Det var för att få mer kontroll över och komma igång med de nya
arbetsuppgifterna som handlingsplaner utarbetades för var och en. Utifrån
den enskildes kompetenstrappa och önskemål var det meningen att
handlingsplanen skulle vara till vägledning för att se till att den enskilde fick
möjlighet att delta i de olika läraktiviteterna. När de användes fanns det
planer över när i tid den enskilde skulle få möjlighet att med hjälp av
handledare11 få delta och lära de nya momenten. Vid tidpunkten för
intervjuerna, hade handlingsplanerna inte kunnat prioriteras och fyllde
11

Med handledare menas de personer som fungerar som hjälp vid inlärning. Det är
personer som räknas som kunniga inom området. Teamombuden kan i egenskap av
sin roll också fungera som handledare.
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därmed inte den funktion som var tänkt. Det har mer och mer kommit att bli
upp till var och en, att visa intresse för, och göra anspråk på att få lära sig.
Det har också funnits inslag av det förut, men scheman gjorde att den
anställde på ett annat sätt visste när det var deras tur (se vidare kapitel 8).
Förutom handlingsplanerna har teamen och ledningen funnits som stöd
och varit med och tryckt på och uppmuntrat till lärande, enligt teamombud
och andra anställda. Utifrån hur vissa beskriver teammötena kan även de
vara en källa till lärande, för där tas olika frågor och funderingar upp och
ventileras (se vidare kapitel 8).

7.2.2 Läraktiviteter
Först och främst har aktiviteterna handlat om att gå tillsammans med erfarna
arbetskamrater som har fungerat som handledare. Dessutom har olika kurser
givits inom företaget.
När de nya maskinerna skall läras in har de anställda oftast redan en
inblick i hur de fungerar. I och med att maskinerna finns på avdelningen har
de anställda kretsat runt och på så sätt mer eller mindre fått bekanta sig med
dem, dvs. informella läraktiviteter. Det har gjort att vissa redan innan har en
uppfattning om funktionen. Efterhand kan de följa med någon mer kunnig,
för att sedan successivt ta över och köra maskinerna själva. De har således
steg för steg fått komma in i det nya, menar några.
I så gott som alla maskiner har man varit med lite grann, lite kunskap har
man haft, ja lite diffust då. (C)
Man har kollat lite när andra har stått där. (...) det var väl kanske att man
stod och hjälpte någon och följde med hela tiden och tittade på. Man fick
vara med lite i början och så blev det mer och mer. (P)

Att tidigare ha stiftat bekantskap med maskinerna kan innebära både att det
förenklar men också att det försvårar. Maskinerna kan för vissa verka
skrämmande när de betraktar dem. De tror att det behövs kvalifikationerna
som de inte tycker sig ha. Genom att prova, menar några skulle de kunna
komma över tveksamheterna.
Det är inte så där jättesvårt heller. Det ser svårare ut när man står och tittar
på. (K)
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Att lära av arbetskamrater – icke formella och formella
läraktiviteter
När det så är dags att lära sig nya maskiner går de oftast tillsammans med
någon kunnig kamrat. ”Det finns en del nyckelpersoner som kan vissa
maskiner väldigt bra, så man låter dem lära ut”, säger D. Sedan är antingen
en tid avsatt, enligt handlingsplanen, eller så frågar den anställde någon mer
kunnig när de ser att tid finns över. Genom att vara med och se, fråga och
prova själv är tanken att de skall lära sig maskinerna. En arbetskamrat
fungerar alltså som handledare och kan sedan finnas till hands när hjälp
behövs.
Mycket sammanhänger med hur mycket tid som finns till förfogande.
Det gäller att hitta eller göra luckor för att möjliggöra att två kan gå
tillsammans. Den tid som finns till förfogande är beroende av
produktionsmängden. Är det stora order och liten bemanning blir var och en
upptagen med sina arbetsuppgifter och inget utrymme finns för lärotid. På så
sätt kan handlingsplanerna åsidosättas.
Det är en fördel, menar en anställd, om det finns flera handledare att
tillgå. Olika människor kan ha olika sätt att sköta maskinerna. De kan ge tips
och vägledning som är till hjälp för inlärningen.
(…) det är nästan ingen idé att stå där en dag, för en liten skvätt. Ska man
lära sig måste man få vara där en till två veckor, med olika förare också.
Man har ju olika sätt. (B)

Vid en del maskiner finns utarbetade utförarmanualer för att underlätta
lärandet. Manualerna kan ge stöd till det huvudsakliga lärandet som utövas
tillsammans med någon mer kunnig kamrat. De betonar att det är bättre att
arbeta tillsammans med någon än att enbart läsa hur man skall göra.
De anställda beskriver att flera av maskinerna kan köras eller övervakas
efter bara en kort introduktion. När det blir fel eller när det är dags för
artikelbyte får de nyintroducerad påkalla den mer kunnige.
Man ställer in maskinerna och visar hur man kör igång, sedan får de ropa
på hjälp då, när det blir fel. Då lär man sig felen till nästa gång. (N)

För att lära sig de nya arbetsuppgifterna sätts således i stort sett all tilltro till
arbetskamraterna. Det är de som skall hjälpa och lotsa novisen fram i de nya
arbetsuppgifterna. Avdelningschefen vid tidpunkten för intervjuerna, som
hade värvats från en annan avdelning på företaget, har inte det maskinella
kunnandet och är inte behjälplig i det avseendet.
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Alla tycker att det är ett bra sätt att lära av varandra. Det fordras emellertid,
som en av de anställda säger, att det finnas förtroende för den person som
skall handleda. Att våga fråga vid tveksamheter är av stor betydelse. Det får
inte vara förknippat med svårigheter.
Du vet, de flesta kan så mycket data så det är inte lämpligt att gå och fråga.
Man gör sig dum när man går och frågar, eller hur? Det är många som
inte kan strunta i det. Jag tror att folk mår illa av det. Jag tror att det här är
ett problem. (L)

När de anställda tycker sig behärska en maskin är det dags för ”uppkörning”.
De skall då visa upp att de kan posta, dvs. programmera in rätt artikel med
rätt mått och andra funktioner, och köra maskinen fullt ut. Då får de påskrivet
på kompetensbladet att de behärskar den och kan därmed påverka
lönesättningen. Sedan skall de stå till förfogande för denna maskin när helst
det behövs.
Att lära av kurser – formella läraktiviteter
För att lära sig arbetsuppgifterna till fullo erbjuder företaget kurser som har
med datorer och ritningsläsning att göra. För att få ”körkort” på en av
maskinerna krävs även en kurs om s.k. heta arbeten. Det är ständigt
återkommande kurser. Kursernas innehåll är direkt knutna till
arbetsuppgifterna. Några av datakurserna har hållits av datakunniga på
avdelningen. Även i dessa fall kan arbetskamrater ha fungerat som
handledare/lärare. Under produktionsfall, när personal har blivit överflödiga
och risk för uppsägningar har varit överhängande, har andra kurser också
erbjudits för personalgruppen. Det har varit ett led i sysselsättningsåtgärderna
och fler instanser, som exempelvis arbetsförmedlingen, har då varit
inkopplade.
Vad gäller de återkommande datautbildningarna är det delade
uppfattningar om värdet av dem. Några menar att de har varit bra och till
nytta. En av de anställda säger i allmänna ordalag att det är bra att ha lite
övergripande datakunskap, och att viss datavana krävs för arbetsuppgifterna.
Att ha behov av kunskaperna i arbetet skulle kunna understödja ett
deltagande.
Det är väl bra att kunna sånt. Alla är väl osäkra på datan. Sedan är det så
att det ska rapporteras på datorn. Det plockas ut ritningar och då måste det
till utbildningar så att folk vet hur de ska göra. Det är nån på avdelningen
som är väldigt kunnig och han har haft kurser på stationshuset [tillhörande
byggnad]. (D)
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Någon tycker sig inte behöva datautbildningen, eftersom han bedömer att han
redan kan det som arbetet kräver. En annan anser att det inte ens skall kallas
datakurs eftersom det enbart handlar om vilka knappar på maskinen man
skall trycka på. Ytterligare en anställd tycker att det har givits för lite tid för
att kunna hantera datorerna med säkerhet. Produktionen tar ofta överhanden
och därmed kan övningstillfällen frysa inne.
Jo den [kursen] var väl bra, om vi fick hålla på med det. Vi skulle gå
varannan vecka några timmar då. Då fick vi göra det, men sen blev det för
mycket jobb. Då fick man inte lära sig längre, om jag säger så. Då fick
man ta det sen när det blev mindre jobb. Det där rann ut i sanden
emellanåt. (V)

Några har gått fördjupade kurser i data. En anställd har under en längre tid
velat få ökade kunskaper i ämnet. Han har under flera år ”tryckt på” som han
säger, för att få en sådan utbildning. Det blev sedan tillfälle och han gick
under en månads tid på en datakurs förlagd utanför arbetet, som hade
anknytning till arbetet. Han hade ingen datavana från början, och var den i
gruppen som visste minst om datorer, vilket var en försvårande omständighet
till en början. En annan anställd beskriver en liknande erfarenhet. De övriga
deltagarna visste redan en hel del om datorer, varmed han tyckte sig komma
helt utanför och slutade därmed.
På grund av de förut nämnda neddragningarna har bland annat längre
datakurser har erbjudits. Kurserna har givit kunskaper som inte direkt behövs
i arbetet, men som har givit en ökad självkänsla. Det kan alltså få
konsekvenser även privat.
Och så var det ju att ta datakörkortet, då valde jag det. Sen har jag
grundkurs på data också. Det var jättebra. (…) man vågar sig på lite mer.
Sen hemma har man ju vågat lite mer. (P)

Det har även erbjudits kortare ekonomikurser. De som har deltagit har
bedömt dem som bra. Dels har det givit kunskaper om företagets ekonomi,
dels om ekonomi som kan vara till nytta även utanför arbetet. En anställd
menar att förståelsen för företagets agerande blir mycket bättre när kunskaper
i ekonomi kommer till. Det bidrar med andra ord till kunskaper om helheten,
vilken skulle kunna öka engagemanget i företaget. Intressant är också ”spillover"effekten, där de även ser en nyttoeffekt i vardagslivet.
Jag tycker det var rätt intressant och se hur det räknas och hur man ställer
upp. Det kan man ha nytta av i vardagslivet också. Man ser siffrorna från
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ett annat håll. Man fick se tydligt hur ett företag ska skötas. Det var jag
inte insatt i förut. Det var bra. (B)

Vad man överhuvudtaget tycker om utbildningar svarar en av de anställda
Jag vet inte, men jag har så svårt att sitta still. (…) om man ska sitta och lyssna
på någon, om man ska läsa i grupp eller…, oh vad jobbigt! (O)

Det är hur undervisningen organiseras, i skolliknande former, som den
anställde reagerar mot. Han uppskattar för övrigt de kvalitetsutbildningar som
har innehållit många praktiska moment. En annan anställd har beskrivit att
han inte har varit någon vän av skola. Trots det har han genom företagets
försorg gått flera utbildningar. B förklarar så här:
Det blev inte skola då, tänkte jag. Jag vet inte. Man kanske ska döpa om
det till något annat. Då kanske det skulle gå. Jag vet inte om det var…,
kanske det här med data då, det var ett ämne det bara. I skolan var det
massor av olika. Alla ämnen var ju inte lika tråkiga, men många. (B)

Under förändringsprocessen har företaget satsat främst på utbildningar för de
nya ombudsrollerna. Det har varit en mängd kurser för teamombud och
kvalitetsombud. I intervjuerna med ombuden framkommer att de flesta tycker
de kurserna har varit väldigt bra. De har uppskattats från flera håll. Kurserna
har rört ämnen som ledarskap, konflikthantering och ekonomi. Kurserna har
omfattat några dagar. Ombuden säger att de satsade jättestort i början, men
satsningarna har tydligen avtagit.
Mycket av teamombudens arbete kom mer till sin rätt när det var hög
produktion. Då krävdes mer av planering, uppgifter som var teamombudens,
vilket gjorde att de direkt hade stor nytta av sina nyförvärvade kunskaper.
När det går bra och det finns mycket jobb, då är det jättebra att kunna det.
Finns det lite jobb, då krånglar det sällan. Då är det sällan folk blir sur, alla
bara flyter med. Det var jättebra att kunna det i början då, när det gick som
mest. Just när man hade gått den där kursen då hade man jättebra nytta av
den. (M)

För kvalitetsombuden har det handlat om just kvalitet. Kurser som beskrivs
som bra, med många praktiska inslag, men att det har varit en
engångsföreteelse. Det har inte varit några uppföljningar, något som flera
efterfrågar. Det samma gäller teamombudskurserna.
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Jag tycker liksom att har man gått den här utbildningen i kvalitet några
dagar, sedan är det tyst, det är inget fortlöpande. Det kommer inget nytt.
Det skulle ha följts upp det. Jag kommer inte ihåg så jättemycket av det nu
heller, men jag brukar ta fram häftena hemma och titta på dem. (M)

Att återkommande uppföljningsdagar efterfrågas kan tolkas antingen som att
det som lärs inte används och behöver friskas upp, eller som att kunskaperna
används och därmed uppstår behov av mer kunskap. Det är även så att när
arbetskamrater talar gott om kurserna, om andra får höra och får kännedom
om nyttan av dem, kan det för vissa kännas mer angeläget att delta i dem.
Dessutom har en del fackliga kurser förekommit som några tagit del av.
Några har också tagit tjänstledigt för att gå komvux och kunskapslyftet, något
som uppmuntrats av företaget.

7.3 Sammanfattning
I samband med organisationsförändringen organiserades läraktiviteter för att
de anställda skulle lära sig fler arbetsuppgifter. Hur förändringar och
läraktiviteter planeras och organiseras antas vara viktiga faktorer för
anställdas deltagande i läraktiviteter.
De anställda upplevde olika förändringstryck i samband med
organisationsförändringen. Vissa såg förändringen som ett krav från
ledningen, medan andra såg den mer som ett önskemål. Några sa att oavsett
krav hade de en egen vilja att genomföra en förändring.
De flesta ansåg att företaget förändrades för att möta nya krav, och hade
därmed förståelse för agerandet. Delaktigheten i förändringsarbetet upplevdes
olika, där några uppfattade att de hade varit med vid planeringen och
genomförandet, andra inte. Idéerna och besluten kom dock uppifrån ansåg
alla, men att de själva kunde ha drivit på utvecklingen. De anställda ställde
mer eller mindre upp på de av företaget formulerade målen. Facket hade
arbetat aktivt med lönesystem och kompetensutveckling för de anställda.
De flesta ansåg att förändringen var bra, men det kunde ibland för vissa
vara alldeles för stora omställningar. Det fanns även de som inte såg någon
större mening med förändringen, där en del var kritiska till hur den hade
genomförts. Vissa hade även negativa erfarenheter från tidigare förändringar.
I fråga om läraktiviteter handlade det ofta om att mer erfarna skulle lära
mindre erfarna. Handlingsplaner upprättades, men som inte följdes fullt ut.
Det anordnades även mer formaliserade kurser. Även där kunde en mer
kunnig arbetskamrat fungera som ”lärare”. Flera anställda talade om vikten
av att ha förtroende för den som skall handleda och arbeta som lärare.
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8 Motiv för deltagande samt upplevda
stöd och hinder
Det här kapitlet handlar om hur anställda beskriver motiven för sitt
deltagande, samt vilka stöd och hinder som kan tänkas finnas. Där ingår även
de anställdas ålder, familjesituation och utbildningserfarenhet som villkor för
lärande. En utgångspunkt är att om individen hittar egna uttalade motiv, eller
ser företagets motiv som värdefulla är hon/han mer motiverad att delta i
läraktiviteter.

8.1 Motiv för att delta
Som tidigare nämnts har det varit mer eller mindre ett krav från företaget att
de anställda skall lära sig fler uppgifter för att bli mer flexibla. Trots dessa
krav finns en skillnad när det gäller de anställdas deltagande. De kan ha
uppfattat kraven på skilda sätt (se kapitel 7.1.1). Så här beskriver de anställda
motiven för att delta i läraktiviteter.

8.1.1 Att få varierade uppgifter
Ett motiv som så gott som alla anger för att lära sig nya arbetsuppgifter är att
det leder till variation i arbetet. I och med varierade arbetsuppgifter blir
arbetet mer fysiskt rörligt, vilket främjar kroppen och välbefinnandet. Det
handlar då om rotation för att minska arbetsskadorna. Det har varit
drivkraften till förändring för flera av de anställda.
Det är mycket bättre att få byta. Hade jag stått och fräst, hade man varit
sjuk varannan vecka. Man skulle inte hålla för det. (E)

Variation i arbetet är inte enbart positivt ur ett fysiologiskt perspektiv, det blir
även mindre tråkigt om uppgifterna växlar. Förändringen innebär således att
man kan lära sig mer, mer än till exempel bara pressning, och arbetet blir
mindre monotont.
Jo, det är det här att man gör olika arbetsmoment, istället för att stå och
nöta på. (…) Det uppskattas. Tänk dig att stå och stirra in i en vägg åtta
timmar år ut och år in. (K)
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Somliga upplever inte att de enahanda jobben är så tråkiga att de vill ändra på
arbetsuppgifterna, och anger därför inte varierade uppgifter som motiv för
deltagande.
Jag vet inte hur jag ska säga. Jag trivdes med ackordsjobbet. Dagarna gick
ju mycket fortare.(V)

Det kan också tänkas, säger en anställd, att någon haft en bra maskin tidigare
och är på så vis inte villig att byta och förändra. Att få fler uppgifter har
således för dem inte varit något positivt och något att sträva mot.
Jag tror överlag att alla är mer för team än att stå vid sin maskin. I så fall
skulle det vara nån som hade en drömmaskin, att du bara stod och
övervaka. (…) det blir lite segt det också. Jag tror det är bra för både kropp
och själ [att variera]. (D)

En av de anställda bekräftar att han hade en mycket bra maskin förut i den
bemärkelsen att han kunde göra en del andra saker emellan, som att ägna sig
åt datorn. Han menar dock att det var med tanke på de andra, de som fick
hålla på med de ensidiga maskinerna, som han insåg att det var tvunget att
ändra systemet mot fler arbetsuppgifter.
En annan anställd tycker att det tidigare kunde vara en nackdel att kunna
avdelningens alla uppgifter. Det innebar t.ex. mindre möjlighet att själv
bestämma semesterperioden. Kunde de ”allt” var de mer användbara och de
kunde därmed fylla ut de tomma luckorna i semesterschemat.
Varför man vill lära sig ombudsuppgifterna hänger också samman med
att få ett mer varierat jobb, säger en av de anställda. Det är alltså inte
arbetsuppgifterna som sådana som lockar, utan snarare att få ombyte i
vardagsuppgifterna. Andra håller inte med om denna beskrivning. De säger
att de vill få nya uppgifter därför att det roligt och intressant att lära nytt (se
vidare 8.1.5)

8.1.2 Att få ett lättare arbete
Några hänvisar till att vissa maskiner är lättare än andra i betydelsen att de är
mindre fysiskt krävande. En anledning till att lära de automatiska maskinerna
är just att de är lättare, när de fungerar. Det ger utrymme för vila, något som
några säger är nödvändigt eftersom de andra är maskinerna innehåller fysiskt
krävande moment som sliter på kroppen. Det finns även möjlighet att göra
något annat medan maskinerna går för fullt.
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En del maskiner är ganska ”lata”, inte så fysiska, så då kan man vila sig
lite. Ibland har man order på 1200 profiler och då går det fyra timmar
innan den ordern är klar. Då är det bara att fylla på band och räta till
korgarna. (…) ibland kan man också gå och göra en annan produkt,
framför allt nu när vi är lite folk. (E)

Några kopplar fenomenet att vilja lära sig allehanda uppgifter till att de inte
har arbetat med ackord tidigare till den grad så de förstår vad det innebär att
arbeta. De rent fysiskt kroppsliga uppgifterna är således kopplade till
produktionen i större utsträckning, i jämförelse med pappersarbete som
exempelvis kan finns i ombudens arbetsuppgifter.
Jag tror att de som är angelägna att producera, de är inte lika snabba på det
där att ta på sig i det nya systemet. Jag tror inte det. (L)

Den ”duktige” arbetaren som formades av den tidigare organisationen, är den
som först och främst vill göra bra ifrån sig genom att arbeta med den direkta
produktionen. Problemet blir att det inte längre räcker att utföra de
uppgifterna.
Den som är duktig att jobba och står och gör sina arbetsuppgifter och
producerar mycket, den kanske inte har lika hög status idag som den som
inte producerar så mycket och är inne på kontoret och såna saker.
Slitvargen står och gör saker men andra tycker inte han är så engagerad.
Du är mer engagerad i dag om du är inne på kontoret. (G)

8.1.3 Att få högre lön
Den faktor som anges som viktigast i arbetet är den månatliga lönen som ger
trygghet på olika sätt. Flera säger att det är i första hand lönen som är den
stora drivkraften. På senare år har det ur penningsynpunkt blivit mer
fördelaktigt att lära sig fler maskiner. Lönen är sammankopplad med
kompetensen, som mäts i antalet arbetsmoment som behärskas.
Det är pengarna mest [som är drivkraften]. Man står inte på fabrik för att
man tycker det är kul. Det är inte många som gör det. Det är bara för att
man är tvungen det. (M)
Eftersom det påverkar lönen har det blivit viktigt för allihopa, viktigare än
tidigare. Innan det här lönesystemet kom, var det inte många som kunde
allting, om det fanns någon. Jo någon fanns det. (C)
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Fackordförande är en av dem som pekar på lönens betydelse för att vilja delta
i läraktiviteter. Han säger att den lilla skara som är intresserad av någonting
utöver lönen är inte så stor. Det är vad man kan påverka i plånboken som är
viktigt och inte viljan att kunna, säger han.
Det finns även de som säger att den extra lönepotten är så pass liten att
tillskottet inte märks. Det är därför inte mödan värt att lära sig fler uppgifter.
En anställd (T) säger att han är nöjd med lönen som den är.
Vid löneförhandlingen kring intervjutillfället, gick en stor andel av potten
till dem med hög kompetens (full baslön). Till en början var det inte lönt för
dem som hade arbetat länge vid företaget att utöka sin kompetens. De hade
redan uppnått en lönenivå som var i klass med dem som låg högt på
kompetenstrappan. Det har emellertid ändrats.
Jag hade ungefär samma lön som när det var full bas. Det fanns inget att
vinna att ta alltihopa. Sedan hände någonting. De började lägga
lönehöjningarna, det mesta på full baslön. De som inte hade full bas fick
inte full lönehöjning. Då var jag tvungen att komma dit, annars hade jag
inte fått del av löneförhöjningarna som förhandlades fram. (L)

Det finns anställda som har en avog inställning till det nya lönesystemet och
ser i stället positivt på den tidigare ackordslönen. De talar således inte om
lönen som motiv för att lära nya uppgifter. Däremot anser de ackordslönen
vara ett motiv för att arbeta mer vid en maskin.
Enda som var bra, var väl ackordet, i så fall. Då visste man vad man hade
och man kunde påverka det. Ville man jobba kunde man tjäna någon krona
mer och ville man inte, kunde man förlora. Så var det. (O)
(…) man kunde påverka sitt ackord förut. (N)

Det finns de som inte håller med om att ackordslön är att föredra, och torde
således vara mer benägen till förändring.
Jag vet inte om det är värt det. Faktiskt tog rygg, axlar och skulderblad
stryk. Jag stod och pressade lock ett par tre år. Det har man känning av än i
dag. (K)

8.1.4 Att få behålla jobbet
I tider då företaget har tappat i produktefterfrågan och personal har tvingats
friställas, har även de som känt sig ganska säkra i sadeln fått erfara att lång
tid vid företaget inte alla gånger räcker som intäkt för att få ha arbetet kvar.
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Det har motiverat några till att bredda sina kunskapsområden för att på så sätt
bli mer användbara. Med breddad kompetens ökar säkerheten att få behålla
arbetet. Omvärldens påverkan på företaget har alltså kommit de anställda
mycket nära och kan ha inflytande på deras ställningstagande. Det gäller
således att vara anställningsbar.
De börjar dra öronen åt sig. De har känt sig väldigt säkra för de har arbetat
många år. Har du varit här i 25-30 år då har du haft ditt på det torra. (…)
du kanske inte har det nu. (G)
Det vet man väl aldrig nu om man är säker fast man jobbat i nära 30 år.
Dom kan säkert göra undantag, för dom har så många som kan allting och
så där. (U)

8.1.5 Att vilja utifrån intresse, önskan och behov
Vad är det anställda mer talar om när de beskriver varför de handlar som de
gör? De ger ofta förklaringar som anknyter till den enskildes intressen,
önskningar och behov. Det handlar om att vara intresserad av att lära.
Man märker när folk är intresserade, då vill de lära sig. (M)

Det handlar om att vilja utvecklas och att känna att man har utvecklats. Det
handlar om den omedelbara tillfredsställelsen att lära sig, men även sett i det
längre perspektivet att något faktiskt har hänt under tiden som anställd. Det
har inte enbart varit ”samma och samma”, som en anställd uttryckte det.
Jag tycker det känns roligt att kunna allt på avdelningen. Det är liksom en
bonus för mig det. (…) Har man varit här i en 7-8 år vill man visa att man
har gått runt lite i alla fall. Så känner jag. (B)
Det är väl för att man vill utveckla sig och lära sig mer. (D)
Det finns pengar med i spelet. Det är viktigt, men det är inte det allra
viktigaste. Som när vi började med det här med teamombud. I början hade
vi inget [extra] betalt. Man utvecklas. (E)

Tillfredsställelsen över att kunna och känna sig kompetent är betydelsefull ur
flera aspekter. Att känna att man behärskar avdelningen uppgifter gör en
belåten.
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Det är kul att veta mycket om artiklarna man håller på med. Det tycker jag
var kul. (M)

Som kunnig arbetare kan man bli efterfrågad. Det känns bra att vara behövd,
finnas till hands och kunna hjälpa andra.
Jag har kört mycket av de här huvudmaskinerna länge. De frågar mig. (E)

Drivkrafterna kan också hämta sin energi ur jämlikhets- och
rättvisemarkerna. Att arbeta tillsammans med kamrater och i stort sett göra
samma arbetsuppgifter, men ha olika lön kan vara en sporre till att lära mer.
Fackordförande bland andra beskriver att yngre kan komma in i
verksamheten och snart nog kommer de upp i löner som ligger i nivå med
eller högre än de som arbetat i åtskilliga år. En anställd beskriver så här:
Har jag sett att en kompis har klarat en sak, då ska jag göra det också. När
man var liten så såg man de som var större. Har de lärt sig då måste jag
kunna också. Det är väl det som ligger kvar, antar jag. (…) Men sedan de
gjorde det här lönesystemet så blev det så väldigt språng från halv bas till
full bas. Då blev det: - Varför ska de tjäna så mycket mer än vad jag gör,
fast de gör inget mer än vad jag gör. Då blir man lite på det viset då. (F)

8.2 Stöd och hinder– vad underlättar och
försvårar att delta?
Ovan beskrivs vilka motiv som de anställda lyfter fram för att delta och lära
sig. Där har även några motiv för att inte delta framkommit. Vilka faktorer
kan verka stödjande eller hindrande? Hur beskriver de anställda stöden och
hindren?

8.2.1 Handledare och stöd av arbetskamrater
Flera anställda betonar vikten av att ha handledare till hjälp när man går in i
nya arbetsuppgifter. De bör finnas till hands under hela lärperioden, som kan
vara olika lång beroende på person och vilken maskin det handlar om. Vet
man således att det under lärtidens gång finns personer att fråga, är det lättare
att ge sig in i nya projekt.
Det var en som hjälpte mig hela tiden. (…) då var det lätt att börja på med
den. (P)
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X, han är väldigt bra att lära, han tar det så lugnt. Steg för steg. Det är
viktigt att man har en person som är duktig att förklara och visa och så.
(…) Han tar det lite försiktigt så han ser att jag klarar det som han har lärt
mig. (I)

Handledaren kan också ha en mer aktiv roll och driva på och ta sig an den
som är i behov av nya kunskaper.
Det ska vara om den som kör den tar med en då och vill lära den. (P)

Det är alltså arbetskamrater som fungerar som handledare. Det betyder att
”eleverna” i någon mening är i händerna på dem. Det kan vara ett stort stöd
att ha arbetskamrater som lärare, men det kan också vara tvärtom, beroende
på hur bemötandet är och vad som uppfattas vara handledarens uppgifter (se
även 8.2.1). En av de anställda påpekar att man även kan känna sig dum när
man frågar, vilket gör att man avstår.
Undan för undan lär man sig, men där någonstans finns det såna här
trappsteg som det är svårt att komma över. Då mår man illa och man
känner sig så pass otillräcklig så man vill inte gå och fråga heller. (L)

Det är således viktigt att få stöd i lärandet på rätt sätt. En annan anställd
menar att man inte är hjälpt av glada tillrop, utan vill själv successivt få pröva
och på eget sätt få möjlighet att erövra kunskaperna.
Det spelar ingen roll att någon säger det till mig, att det där kan du, det där
fixar du. Jag måste göra det själv. Det är många som säger att det där
ordnar sig. Nej, det ordnar sig inte alls… det där måste jag göra själv. Jag
måste ha bevis på att när jag står där att det går bra. Det växer jag på. Det
är ingen annan som kan säga: - Det där klarar du. (…) jag måste ha svart
på vitt för mig själv så att jag ser att jag klarar det. (V)

Det kan vara flera olika personer som fungerar som läromästare. En anställd
lyfter fram fördelen med att enbart ha några personer att ty sig till, vilket han
säger var fallet förut. Det ger en annan trygghet som också kunde resultera i
ett bättre kunnande.
Man hade mer kontakt med den personen som lärde, eftersom man inte
lärde lika många maskiner. Då blev lite intimare lärogäng när man var två
och lärde sig bara vissa maskiner. Jag tror man blev duktigare på att sköta
maskinerna. (L)
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Andra menar dock att det är viktigt med flera handledare för att få möjlighet
att lära sig så mycket som möjligt eftersom alla gör på ”sitt sätt”.
Ska man lära sig måste man få vara där en till två veckor, med olika förare
också. Man har ju olika sätt. (B)

Teamombudet kan också ha en stödjande roll när anställda skall till att lära
sig nya moment.
Det är vi som ska se till att folk får chansen, om de nu vill. Man kan ju inte
tvinga dem. (Ett teamombud)

Även övriga i gruppen kan verka stöttande. ”Man får nästan gå på dem och
säga: – Ska du inte? ”, säger en anställd . En annan beskriver vikten av att
just arbetskamraternas stöd är viktigt för att åstadkomma förändring. Det
måste dock ske med varsam hand.
(…) om jag säger en sån som X, han är ju en väldigt osäker person. Han
har fått mer självförtroende. Det har bara tagit längre tid för honom. (…)
det går inte att stressa honom. Så man måste låta de som behöver tid få
det. Man får smyga in lite grann och ge han lite mer självförtroende. Man
säger du, vilka är man? Det är gruppen. (F)
Man måste ha nån som pushar på en tror jag. Det är lättare om nån trycker
på kanske. (U)

Att arbeta med en och samma person kan vara tryggt och bra på flera sätt,
men det kan också verka hindrande ur förändringssynpunkt. En del säger att
när de har blivit tvungna att arbeta med andra, har de fått lära sig andra saker
eller fått lära sig utföra uppgiften på annat sätt. Det kan ha gjort att
attityderna till att lära nytt kan ha ändrats, säger några anställda.
Svårigheterna för en del kan vara att det tillkommer nya uppgifter som
de inte tycker ryms tillsammans med de övriga uppgifterna. Det kan också
skapa irritation bland arbetskamraterna när någon måste lämna själva
maskinerna för att göra andra uppgifter. Ses då de andra uppgifterna som
något som sinkar själva produktionen, torde det kunna hindra deltagande i
dem.
(…) det är ombud, skyddsombud och det är allt, kvalitetsombud och
allting. Det blir mindre tid vid maskinerna. Går dom från en maskin då står
ju den. Ibland så vill man ha arbetsro. Låt oss vara här nu ett tag och göra
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vårat. För det vet jag fler som har sagt som jag jobbar med: – Är det möte
nu igen? (R)

Vid intervjutillfället fanns på avdelningen de anställda som har arbetat
relativt länge på företaget. De har således arbetat en tid tillsammans och
känner varandra väl. Det har utkristalliserats grupper eller par som ofta
arbetar tillsammans. En fråga som kan ställas i sammanhanget är om de
anställda stöder eller hindrar varandra i lärprocesserna.

8.2.2 Handlingsplaner
Det har underlättat att en handlingsplan har funnits, en plan över när i tid de
anställda får tid och utrymme för att lära sig nyheter, menar några anställda.
Då blev det av på ett annat sätt.
Ja vi satt ju upp en lista på vissa maskiner. (...) den här veckan ska den
personen lära sig och nästa vecka ska den. Då kommer ju den dagen, då
gick man ju dit då. (R)
Det är inte specificerat nu att jag ska gå dit den veckan och lära mig. Men
jag får gå dit när jag själv vill. Förut hade jag skrivit upp mig. Då var det
en som hjälpte mig hela tiden. Då var det lätt att börja. (P)

När handlingsplanerna har lagts på hyllan, som några anställda menar att de
har gjort, är det inte lika självklart att det tas tid och utrymme för det nya. Då
måste den anställde själv vara mer på hugget och kräva lärtid. Även att det
har funnits planerad teamtid tycks ha haft betydelse för en del. Då har det
funnits möjlighet att på ett bättre sätt planera arbetet och ventilera frågor. Att
planerna inte fullföljdes togs också upp som en nackdel med förändringen
överlag (se kap 7).
Något som kanske inte har direkt med handlingsplanerna att göra men
som skulle kunna anses som viktigt ur lärsynpunkt är de planerade s.k.
teammötena. Där har avstämningar skett om hur produktionen fortlöpt och
där feedback har givits. Det har även hållits möten för att ge möjlighet och
utrymme för att samtala om arbetets olika beståndsdelar, allt från maskinerna
till hur man tycker att det bör fungera i teamet. Även annat småprat kommer
till. Teamen har träffats i smågrupper om 5-8 personer. En anställd säger att
alla har fått komma till tals och då märks det, menar han, att flera har mycket
kloka synpunkter och idéer att komma med, något som kanske annars inte
kommer till uttryck. Det skulle kunna kallas lärande möten, som skulle kunna
fungera som stöd i olika lärprocesser.
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8.2.3 Arbetsmoment som liknar varandra
I beskrivningen av arbetsuppgifterna har framkommit att många
arbetsuppgifter på avdelningen liknar varandra. Det handlar mycket om
pressning. Det finns olika pressar men de påminner om varandra i hur man
handhar dem. Nyckelmaskinerna liknar varandra för att ”det ska stoppas in
material i ena änden och så ska det komma ut i den andra”, säger en anställd
(E). Datasystemen kan dock skilja dem åt säger några, medan andra är av den
uppfattningen att de ändå liknar varandra. Det arbetas i alla fall mot att det
skall bli mer enhetliga dataprogram för de olika maskinerna. Några tycker att
nyckelmaskinerna för övrigt skiljer sig åt på flera sätt och kräver olika
färdigheter.
Nej, det är inte helt nya [arbetsuppgifter]. Nyckelmaskinerna har ganska
lika datasystem, och de här pressarna skiljer sig inte åt så mycket. Det är
inte som att lära sig något helt nytt. (C)
Det är det här med datan. De byter ofta, fast det tycker inte dom som håller
på med det. När jag kan det, är det dags att byta, då måste jag komma ihåg
igen. (S)

I och med att många maskiner påminner om varandra har kunskaper om en
maskin underlättat lärande av de övriga. Därmed kan sägas att alla kommit
upp på höga nivåer i kompetenstrappan, men inte så att alla har nått full
baslön. Deltagandet till en viss nivå har således varit högt. Att lära sig de
maskiner som avviker har inneburit ett större hinder. Är upplevelsen att det är
stor skillnad mellan de olika arbetsuppgifterna är steget följaktligen större att
lära sig avdelningens alla uppgifter.

8.2.4 Svåra och krävande arbetsuppgifter, och många
Det finns flera som uppfattar en del maskiner som svåra att hantera. Det
krävs speciella kunskaper (se även kap 6). Arbetsmomenten vid vissa
maskiner kan också vara fysiskt tunga. Några tycker valsverket är en ”bökig
maskin att ha och göra med”. Arbeten från andra avdelningar skall göras där,
och det är många olika moment varav bandbyte och svetsning nämns som
relativt krångliga detaljer. Den är svår att få grepp om, och de som arbetar
med den tycks ”springa fram och tillbaka”. Även här nämns att tiden kan
kännas knapp för att få möjlighet att lära den. Varje moment kanske inte är
svår i sig utan det är allt tillsammans som gör att den är ogreppbar. Det gör
att flera ännu inte lärt sig valsverket.
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Jag har tänkt så här: - Åh, ska jag klara det där egentligen? För min del var
det valsverket som var krångligt. Då måste man gå ”heta arbeten” och lära
sig svetsa. När man såg de andra som körde den, var det så mycket
krångel. Tänk om det blir fel! Det är skönt att slippa, kanske man tänkte,
att inte ha det där ansvaret. (B)
Nån maskin är lite svårare… Dubbeltappen kanske är lite krångligare än
de andra maskinerna. Det är ett jäkligt springande fram och tillbaka. Jag
vet som valsverket här kan vara lite stressigt ibland om det är mycket korta
serier. Det ska köras samtidigt, rapporteras och grejas. (K)
Det är att man tänker att de är krångliga. Det är därför man drar sig också
kanske. (U)

Andra moment som kan upplevas svåra är hanteringen av datorer, som några
anställda menar hindrar dem för att lära sig vissa maskiner. Kravet på att
behärska engelskan kan också försvåra inlärningen.
Det jobbigaste för mig det är det här att jag ska in i datan. Jag hänger
liksom inte med på det. Jag gör mig inte tid att sitta där heller. (…) och så
är jag dålig på engelska. (S)

En av de anställda säger att somliga har svårt att lära sig vissa saker. De kan
ha arbetat bra och fullgjort ett arbete till belåtenhet för alla parter, men när
det nu handlar om fler och andra arbetsuppgifter kanske de inte hänger med.
Undan för undan lär man sig, men där någonstans finns det såna här
trappsteg som det är svårt att komma över. Då mår man illa. (L)

En annan beskriver att han föredrar praktiskt arbete och ratar därmed nya
uppgifter som att vara exempelvis teamombud och kvalitetsombud.
Det ska vara praktiskt helst. (N)

Att lära sig många maskiner kan innebära att man inte lär sig dem fullt ut. En
av de anställda säger att man lär sig bättre om man koncentrerar sig på några.
Eftersom man skall rotera kan det dröja länge innan en maskin återkommer.
Risken finns att man har hunnit glömma hur den skall handhas. Det kan
innebära att man drar sig för att lära sig hur de nya maskinerna fungerar.
Att förändra arbetsuppgifterna kan för vissa var spännande och bra, om
det känns möjligt. De är dock inte beredda att göra det till vilket pris som
helst, säger de. Några känner en viss oro för att fler arbetsuppgifter skall
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göras inom den arbetstid som redan är full av sysslor, vilket skulle kunna
hindra ett deltagande i läraktiviteter.
Det är så att det har lagts ner mer och mer på golvet, på teamet. Det
tillkommer arbetsuppgifter. Du ska klara sysslorna ändå och gärna mer. Jo
det är väl bra om det finns tid för det. Det går inte att ta åt sig en massa
saker och ändå ska vi göra [producera] minst lika mycket. (D)

En del tycker att kraven har varit för höga, och att några har blivit ”offer för
systemet”. Det är arbetare som anses göra ett mycket gott jobb i bemärkelsen
att producera mycket. De kan vara uthålliga, lojala och ansvarskännande.
Däremot kan de ha vissa svårigheter med att tillägna sig de kunskaper som
behövs för att lära sig de nya automatiserade maskinerna. Han anser att de
som är duktiga på så vis inte premieras i den nya strukturen.
Den gamla skaran har inte plats längre, de som var så duktiga. (…) det är
ett tak lönemässigt. Jag tycker inte det ska vara så för duktigt folk. Det
måste finnas andra grejer att värdesätta för sådana. De jobbar säkert så in i
helvete mycket effektivare än många andra som har högre lön, som har
ombudsroller och har sånt där som man tjänar pengar på. (L)

Han säger vidare att några mår väldigt dåligt av den press de utsätts för. De
känner sig otillräckliga när kraven är högre på dem än vad de tycker själva att
de kan prestera. Denna press att lära sig nya arbetsuppgifter leder till en slags
utbrändhet, säger han. Detta skulle kunna tolkas i termer av att de hamnar i
en nedåtgående lärspiral.
En annan anser också att målet att alla skall lära sig allt kan var för högt
ställt. Det kan vara orimliga krav för vissa. Om gruppen dessutom utgör ett
svagt stöd kan individen stjälpas ordentligt.
Det var helt fel att vi skulle lära oss alla maskinerna. En person som har
jättedåligt självförtroende, att tvinga en sån stackare att lära sig alla
maskinerna, han kan ju nästan bryta ihop. (H)

Även facket lyfter fram de synpunkterna, att det kanske inte är rimligt att
kräva allt av alla.
Förändringen mot fler arbetsuppgifter kan också innebära, enligt nedan
citerade anställd, att i stället för att kunna en sak och vara specialist, får han
eller hon kunskaper om och inblick i hela produktionskedjan. Det är en
utveckling som har både för- och nackdelar.
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De som stod där blev specialister, nu är man halvklåpare på allting, kan
det mesta och ingenting. Man kunde ju sitt, det man höll på med. Nu kan
man mycket mer, men är mycket sämre på allting. Det är på två vis det
också. (…). Man är med på hela produkten nu istället. (…) förr stod man
där och blev det fel då märkte man inte nåt [vilka konsekvenser det fick
för resten av produktionen]. (…) nu kanske man tänker på ett annat vis.
Jag vet inte. Jag funkar nog så. (O)

En annan tycker att det inte har varit vare sig positivt eller negativt. Den
anställde har trivts väldigt bra med sina uppgifter tidigare och ser inte något
större värde i att ”hoppa omkring”, och göra saker lite halvdant. Det finns
också andra som säger att de inte ser något ”värde” i att lära sig fler
maskiner.
Jag tycker liksom att det inte blir nåt riktigt gjort [när man hoppar från det
ena till det andra]. (V)

En annan anställd säger att det också visar sig, att den som var specialist på
sin maskin egentligen inte var så duktig. Vid byte kan andra komma till som
kan bli skickligare på maskinen ifråga.

8.2.5 Tid och tillfällen
Ett stöd för att lära det nya är att anställda upplever att det finns tillräckligt
med tid för inlärning. Det som framkommer är att det till syvende och sist är
produktionen som skall hållas igång och produkter skall levereras till utsatt
tid. I alla lägen har således inte företaget givit utrymme, så som de anställda
ser det, för att de anställda skall få möjlighet att t.ex. arbeta tillsammans med
någon mer kunnig för att lära det nya. Flera bedömer dock att det i det stora
hela har funnits tid. Det tycks alltid finnas perioder då produktionen går på
lågvarv, varvid det är möjligt att testa något nytt. När det är hög produktion
och få människor som arbetar, är det således svårt att göra utrymme för lärtid.
(…) eller att vi har haft hemskt dåligt med jobb. – Jag har inget att göra,
jag kan lära mig en maskin då. (E)
Men det är som man gör sig. Det är alltid någon gång som det blir en liten
svacka i inläggningarna [produktionen]. (D)

De som talar om tiden som begränsande faktor säger att produktionen alltid
går i första hand. Tillfällen får tas då produktionen går ner och bemanningen
är hög.
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Det har gått i vågor det. Det skulle ju så vackert göras scheman så det
fanns tid för det, men så var det något valsverk eller så som rasade så att
man måsta ha någon kunnig där hela tiden så att det flöt. (F)
Oftast är det så idag med allting att det ska läras så snabbt. Det hör man: –
Äsch det blir så stressigt! Det ska gå så fort, man ska bli klar på en gång.
Det finns inte tid för någon att gå och prova svetsa flera gånger. (B)
Just nu har de dragit ner på personal, så det blir mindre och mindre tid.
Men det är väl ett måste i alla fall [att lära fler uppgifter]. (U)

Den ena enheten är mindre än den andra. Det har hittills inneburit att
arbetsuppgifterna fördelas på färre personer. Eftersom nyckelmaskinerna hör
till båda enheterna tycks det som att de i första hand tas om hand av anställda
vid den större enheten. Så har det blivit nu, efter att flera anställda blivit
friställda. De anställda vid den mindre enheten blir på så sätt upptagna med
enhetens uppgifter. De säger att det har varit viktigt för dem att få ut rätta
produkter i rätt tid. Därmed säger de att inte nyckelmaskinerna kunnat
prioriteras och lärandet har uteblivit. Det kan även tolkas utifrån hur den
enheten beskrivs i vissa stycken. Den tycks för vissa ha känts sluten och har i
en mening inte blivit insläppta där. En anställd på avdelningen talar om att
det skall vara ”rätt man på rätt plats”.
De vill att man ska rotera. Det har vi gjort, men det blir mindre och mindre
ibland, genom att vi är lite mer sårbara för vi är mindre antal folk. Om nån
går dit blir vi en man kort. Då ska nån annan komma hit. Det var ingen
som ville. Då går de till den maskinen så gör vi våra grejer i stället. (N)

En del har nyligen börjat på avdelningen vilket gör att de ännu inte har hunnit
med allt det nya, men de beskriver att det har varit ont om tid för att få
möjlighet att lära olika maskiner.
Vissa känner ingen brådska att ta de sista momenten, eftersom de nyligen
har lärt sig en ny maskin och är upptagen med att öva på den.
Jag känner ingen panik att lära mig den. (…) det var ju inte så länge sen
jag lärde mig en till, så jag har hållit på med den lite. (R)

För nyintroduktion krävs tid. Det är även viktigt, säger flera, att det ges
tillfällen att fortsätta öva för att klara alla skilda händelser som kan inträffa.
Har man som anställd kört en nyckelmaskin en dag, och börjar få kännedom
om den, är det dags för nästa anställd som är på tur att ta itu med den. Det
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kan sedan dröja några veckor innan det är dags igen. För vissa kan således
tillfällen att öva vara för få. Det kan göra att de blir tveksamma till att lära sig
vissa maskiner. För flera tycks det inta vara något större problem, eftersom
”det är bara att fråga folk det”, säger D. Andra känner sig mer främmande
inför en sådan handling, vilket kan innebära att moment undviks. En annan
anställd tar sin ålder som förklaring till att det behövs mer tid för inlärning.
Jag som är gammal glömmer. Är jag länge borta från en maskin, så
glömmer jag. (L)
Grejen är om det är mycket folk då kan du vara vid den här maskinen en
gång varannan månad. Det är väldigt svårt att lära sig den då. Ska
dessutom nytt folk lära sig den måste de stå vid den ett längre tag. Då
måste de andra vara där mindre. Är det mycket folk på avdelningen kan
det bli problem. (E)

Vad som kan försvåra arbetet är alltså att det kan ta lång tid mellan de gånger
varje anställd kör nyckelmaskinerna. De har på så sätt inte fått tillräckligt
med tid att öva. Antingen kan de så småningom själva komma på lösningar
eller så får de förlita sig på arbetskamraterna, att de finns till hands för att
hjälpa dem.
Ja, när man ska köra den här minifliken, då ska man knappa mycket på
datan först. Så blir man helt noll: – Men hur gjorde jag nu då? Äh, jag
skiter i det, jag går härifrån! Men så klick, jaha just ja, det var så man
gjorde ja. (T)

En av de anställda säger att man inte vill vara en stoppkloss. På grund av det,
är man inte ihärdig i försöken att skapa utrymme för lärtid, och kanske
förorsaka stopp i produktionen.
Många anser att under den senaste tiden har det blivit färre tillfällen att
gå kurser. De upplever att det förut avsattes resurser för sådant. Därmed har
möjligheterna till utbildningar minskat. Var de anställda inte med från
början, torde det nu dröja innan nya tillfällen ges.
Det fanns mer pengar att utbilda folk också, men det är nästan inga
utbildningar nu. Det ska sparas och sparas. (…) många vill inte göra allt
heller. Man har ju chansen om man vill. Så bedömer jag, men sen tycker
många att det räcker med hälften, sedan får det vila ett tag för att sedan ta
upp det sen och då tar det tid innan man får fullt. (B)

133

Kapitel 8 – Motiv för deltagande samt stöd och hinder

8.2.6 Behov utifrån arbetsuppgifternas krav
En anledning till lärande är att man ställs inför problemsituationer. På frågan
om de anställda tycker att de har de kunskaper och färdigheter som
efterfrågas för att klara av arbetet svarar i stort sett alla, att de tycker att de
har det. Därmed torde det inte finnas ett tydligt direkt behov av
kompetensutveckling. Även om de inte kan alla maskiner bedömer de att de
behärskar tillräckligt många uppgifter. Det är endast de som nyss har börjat
på avdelningen som menar att de fortfarande saknar kunskaper. Några som
inte har lärt sig alla moment tycker inte att det har varit så överhängande
tydligt att de skall lära sig dem. På så sätt efterfrågar de anställda inte heller
ytterligare kompetensutveckling. Det som några nämner är att det skulle vara
kul att kunna lite mer om datorer. Några har också gått datautbildningar
genom jobbet av eget intresse. Det behövs inte direkt för arbetsuppgifterna
nu, men kanske i framtiden.
Ombuden däremot efterfrågar kompetensutveckling. Flera av dem
påpekar att de har gått utbildningar, som de tycker behöver följas upp.
Teamombuden talar om att ledarskap, gruppdynamik och liknande, är
kunskapsområden som behöver fördjupas. Eftersom begreppet kvalitet är
ledord för företaget, säger kvalitetsombuden, att kvalitetskunskaperna
behöver uppdateras.
Enheten för de större produkterna är i vissa avseenden lite speciell.
Produkterna är stora och kräver mer av kunnande i ritningsläsning och
snickeriarbeten. De tillverkas dessutom i mindre serier. Det tycks som att
arbetet inte leder lika snabbt till rutinarbete, i jämförelse med enheten för de
mindre produkterna. Numera är det också få personer vid enheten. I stället för
att någon som inte kan arbetsuppgifterna skall försöka sig på dem, säger en
anställd, stannar personalen kvar (se även s. 135). Därmed kan personalen
säga att de kan det de behöver för arbetet och är därmed inte intresserade av,
eller ser ingen anledning, att lära andra maskiner. En av dem säger att när
man inte har känt något behov har det inte varit angeläget att ge sig i kast
med det nya. Det är först när det har varit tvunget att få fram material, när det
har blivit stopp i något produktionsled, som motiv har funnits för att lära sig.
Jag kan det jag kan på datan så att säga. Andra kurser vet jag inte om jag
ska behöva heller. (U)
(…) de gånger man har lärt sig har det varit: – Nu måste vi ha fram lite
[material]. Eller att man: – Det är lika bra att lära sig den, så vi kan köra
fram [material] när vi själva vill. (N)
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Behov att lära nytt kan även sägas ha uppstått då någon av de anställda av
olika anledningar har slutat. Därmed har det blivit vakant vid någon maskin
och någon annan har blivit tvungen att ta den platsen. I och med att flera kan
mera har det underlättat för anställda att ta ledigt och semesterplaneringen har
blivit lättare att göra. Vidare har produktionen ändrats. Det har blivit mindre
av vissa moment, vilket har gjort att det inte är möjligt att stå vid vissa
stationer under en längre tid. Andra moment kan ha försvunnit. Det har i
någon mening tvingat anställda att lära nya arbetsuppgifter.
Uppfattningen om vad som krävs för och när man behärskar de nya
momenten är också olika. Flera tror att de måste kunna arbetsmomenten fullt
ut, andra säger att det tycks räcka om de delvis kan dem. I sådana fall får de
förlita sig på arbetskamraternas stöd. Det är således lättare ge sig i kast med
det nya, om man som anställd kan ta hjälp av andra. Vill man av någon
anledning inte be sina arbetskamrater och anser att kravnivåerna dessutom är
höga minskas chansen för deltagande. När man tror sig behärska maskinen
meddelar man att man vill ”köra upp”.

8.2.7 Att ha självförtroende
I samtalen om vad som kan vara förklaringen till att människor handlar som
de gör svarar de anställda att det ofta handlar om att vilja. Varför man vill
eller inte, kan ha olika förklaringsgrunder, men vad många svarar är något
som skulle kunna sammanfattas i begreppet självförtroende. Det handlar om
att våga, att inte vara rädd, att inte känna sig otillräcklig eller tro sig om att
kunna. Exempel på detta ges nedan genom att en rad ”talande” citat återges.
Det finns anställda som har en säkerhet i att de tror att de klara av att lära
sig nya uppgifter. De vågar testa olika lösningar och gör de fel spelar det inte
någon större roll. Det går att rätta till, menar de. De vågar med andra ord visa
sina svagheter.
(…) läs på knapparna och tryck. Funkar det inte, tryck på en annan knapp.
(Skratt) (…) då får man trycka lite här och var, och så hux flux fungerar det. Då
är det bara att köra. (F)

Fungerar det inte kan man alltid fråga någon annan, säger flera. De är inte
rädda utan kan ta för sig på så vis. En anställd ger exempel på en
arbetskamrat som vågar och tar på sig många uppgifter, som kanske inte kan
genomföra allting men frågar andra om det behövs. Han jämför med sig själv
som inte fungerar på det viset.
(…) dom ger sig i kast med det mesta och tar hjälp om dom behöver. (P)
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Flera säger som sagt att de kan om de vill. Vissa är dock tveksamma till, om
de kommer att klara av att lära de nya momenten. Det kan krävas att de tror
på sina egna kunskaper och dessutom vågar göra fel.
Det är klart när man kommer till en ny maskin det är klart det är
tveksamheter till en början. Men det är inte omöjligt att lära sig. (D)
Jag har ganska lätt att lära också. (E)

Flera anställda menar att varför vissa inte ger sig i kast med nya utmaningar
har att göra med att de känner sig otillräckliga, vågar inte eller är rädda.
Det är många som är jätterädda: -Vågar jag trycka på enter nu, eller händer
det någonting då? -Prova! Det kan inte bli mer än fel. Det här med datorer
är jättefarligt för en del, tror jag. (F)
Ja jag vet inte det är väl utav, ja rädsla, att inte kunna då kanske. Man har
inte lust att lära sig just den maskin då. (P)
Jag vet inte, kanske man drar sig själv ibland, jag vet inte. Man är osäker
kanske. (U)

En anser att tror man sig inte om att kunna, måste man i alla fall vilja prova
och utmana. Det är inte förrän man har provat, säger den anställde, som man
vet om man klarar av utmaningen eller inte, och kan lära sig något av den.
Säger man: – Jag vill inte lära mig, då lär man sig inte heller. Det har jag
lärt mig. Det är därför kanske som det har gått snabbare att få fullt och lära
sig maskinerna. (I)
Just det där vill. Det är som och bada det där. Det fanns de som inte kunde
lära sig att dyka. – Kan inte! Och så höll de i sig. Då kan man inte lära sig
heller. Man måste ju prova. Man kan inte få mer än en kallsup. Det är bara
så! Man måste prova i alla fall. Går det inte då har man i alla fall provat
och bevisat att det inte gick den här gången, men det kanske går sen. (F)

En förklaring till rädslan kan vara att de har arbetat vid samma maskin hela
tiden. Det har givit dem trygghet och en ovana att ställas inför nya
utmaningar i arbetet.
(…) men det är hemskt många som är osäker så där. De har stått vid
samma maskin och är nöjd med det. Sedan blir det helt nytt att du ska
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kunna rotera. Du ska kunna det och det. Det är många som är fruktansvärt
osäker och livrädda för att göra fel. (D)
(…) det är väl en trygghet, man jobbar på sitt vis, har gjort så i många år.
Man vet hur man gör då i alla fall. Man är rädd för det då kanske, rädd för
att lära. Ja rädd, det kanske inte är rätt ord. (C)

Det är flera som vänder sig mot ordet rädd, som citatet ovan, men finner inget
annat bättre ord för vad det kan handla om. En anställd undrar varför man
måste förklara handlingen med att den personen är rädd. Räcker det inte med
att säga att hon/han inte vill?
Ytterligare en anställd säger att flera egentligen skulle vilja lära sig de
olika momenten, men att det kan ta lång tid för dem. Uppgifterna är
egentligen inte så svåra, säger han. Då kan det vara viktigt att det får ta tid
och att stöd ges.
Ja det tror jag nog är den här rädslan att prova på. För det är inte så svårt
egentligen. De flesta kan ju det. Det är nog det där att ta steget. Så är det
med allting. Har man väl provat så. Alla vill, men sedan är det i olika takt.
(B)

Flera säger att det hänger på viljan om de deltar eller inte i läraktiviteterna.
Vill de så kan de, säger de. Att ha självförtroende behöver inte betyda att man
för den skull är motiverad att delta. Det kan finnas andra skäl att åberopa än
självförtroende när man säger att man vill eller inte vill. Följande citat ger
exempel på det när förklaringar får hittas någon annanstans.
Det finns ingenting som är omöjligt. Det kan bara ta lite längre tid. Nog
löser man det mesta. Löser man det inte får man väl fråga då. Vill jag så
kan jag. (N)

8.3 Ålder, familjesituation och utbildning
I flera intervjuer framkom att åldern kunde vara en förklarande faktor för
varför de anställda vill lära nytt eller inte. Flera yngre, men även äldre säger
att det är framför allt de äldre, som inte är så begivna på nyheter. Med äldre
menas i de här sammanhangen de runt 50 år och äldre.
Jag tror det är åldern. Det tycker jag att jag ser här. – ”Det här har jag gjort
och det här ska jag göra”. Det verkar som om dom har den inställningen.
De är lite rädda för att prova saker. Jag vet inte om dom är osäker kanske.
Alla yngre har nästan full bas. (M)
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Det är lättare med inte så gamla hundar. Är det så? Ja, fan! Ursäkta
uttrycket! Det är så! (F)

En av de som arbetat under en längre tid på företaget åberopar den
ungdomliga oförvägenheten
Yngre är mer framfusiga dom kanske, jag vet inte jag. (U)

En av de anställda beskriver att rädslan har tilltagit med åren. ”Ju äldre man
blir desto osäkrare blir man.” (V) har varit mindre positiv till förändringarna
vad gäller att lära sig fler arbetsuppgifter bland annat beroende på att kraven
har upplevts för höga. De mål som sattes uppfattades svåruppnåeliga. Det är
även vad en del andra beskriver när de ger sin syn på varför anställda inte
deltar.
(…) så kommer den där smårädslan. – Oh vad hemskt! Jo, för man märker
på de yngre, tycker jag, det är väldigt stor skillnad på om man är tiofemton år yngre. Då är det bara: – Äsch, det här ska inte vara så
märkvärdigt. Det går så mycket enklare. (V)

Varför yngre i högre grad ger sig i kast med det nya skulle kunna vara den
större vanan med datorer, menar några.
Du får tänka så här också att de flesta som är i min ålder och neråt har växt
upp med datoriseringen. Då blir folk, många äldre, mer tveksam. (H)

En annan förklaring som en av de anställda ger är, att flera som arbetat länge
i produktionen har inte i så hög grad fått ta ansvar för att planera och
bestämma över arbetsuppgifterna. De har väntat på direktiv från
arbetsledningen. Dessutom, i och med att de arbetat enbart vid en station, har
de inte haft kontroll på helheten.
De får inget självförtroende när de står och blir serverade hela tiden. Sedan
om de står och gör en sarg, har de ingen aning om hur den färdiga
produkten ser ut till exempel. De förstår inte varför de gör den. (F)

Att de har arbetat vid en och samma station under mesta delen av arbetstiden
försvårar förändring är vad flera ger uttryck för. De har under en längre tid
vant sig vid ett arbetsmoment och känner en säkerhet i den uppgiften.
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Det kan man förstå. Dom är van att sitta dom vid sin maskin. Där har dom
varit i alla år. (R)

En av de anställda säger att kroppen kan säga ifrån när man har arbetat länge.
Anledningen till att inte delta behöver heller inte vara, menar en anställd, att
de äldre skulle ha svårt att lära, att uppgifterna skulle vara för svåra.
Jag säger, om jag hade varit ung och man hade börjat med rotation, då
skulle jag personligen ha mått bra av rotation. Men nu när man startar
rotation i den är åldern så är det svårare att hänga med därför att man inte
är frisk när man är x år och har varit i industrin, först i skogen och sen i
industrin. Det är emot naturlagarna att man är frisk. Då mår man inte bra
av det. (L)
Men allmänt är det så, tycker jag att på vår avdelning att de äldre inte vill
lära sig de svåra eller… ha svårt och lära sig tror jag inte de har. De är inte
intresserad kanske, eller vad det beror på, det vet jag inte. (C)

Som beskrivits finns olika familjekonstitutioner representerade bland de
anställda. Familjesituationen kan på olika sätt påverka de anställdas arbete,
som i sin tur kan påverka benägenheten att förkovra sig inom yrket.
En av de anställda berättar att hon väntade med inlärningen av nya
maskiner eftersom hon skulle gå på barnledighet.
(…) samtidigt skulle jag till att få det andra barnet så jag sa att det är
ingen idé att jag gör det nu. Då hinner jag glömma det innan jag kommer
tillbaka, så det tar vi när jag kommer tillbaka. Då blev det korvstoppning i
stället.

Det kan även vara annat som sker i familjen som påverkar lusten och
intresset för det som sker på arbetet, menar en annan anställd.
(…) ibland har man dåliga månader och kan vara hängig och ibland presterar
man mycket bättre. Det syns på folk väl, och speciellt när man har jobbat
länge med dem, då ser man att det kanske inte är riktigt bra hemma till
exempel. Det vet jag av egen erfarenhet. Så har det varit för mig, vid nått
tillfälle. Då klart blir det att man har funderingarna på annat ställe. (…) Då går
man mycket och tänker på det i arbetet som man kanske inte gör annars. (B)

Erfarenheterna från skolutbildningen är överlag positiva. De flesta tycktes
trivas i skolan, men det finns även de som har andra erfarenheter. De flesta
hade medelgoda studieresultat.
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Skola det gillar jag. (G)
Jag tyckte skolan var väldigt bra. Man trivdes, när man tänker tillbaka så.
Det var väl medel [studieresultat]. Jo matten flyter ändå på, fast man är
dålig själv. (P)
Jo det var bra. Betygen var rätt så bra. Matte det var väl bäst det. Det var
man intresserad av. Det tyckte jag var roligt i alla fall. (U)
Trivdes, det gjorde man. (…) Medel hade jag. (R)

Några beskriver en viss skoltrötthet i slutet av högstadiet, eller under
gymnasietiden. Ett par säger att de hade svårt med själva skolsituationen som
sådan. De har svårt att tänka sig skolliknande situationer igen, som går ut på
att sitta tyst och lyssna. Trots denna invändning har de ändå deltagit i
läraktiviteter på arbetet.
Det var väl rätt så bra. Sista året trivdes jag inte, då skull jag bara ut och
jobba. Betygen var väl lagom så där. (V)
Fast i högstadiet började man bli skoltrött. Det var väl mycket därför jag
tog typ en yrkeslinje på gymnasiet så man fick vara ute på praktik. Men
idag skulle ja kunna tänka mig att gå någon kurs. Det skulle jag kunna
göra. (R)
Jag var fruktansvärt skoltrött ett tag. Högstadiet gick bra. (…) jag vet inte
om jag längtade efter att få gå ut och jobba heller. (…) 3,1 från gymnasiet.
(O)
Det var något nödvändigt ont (skratt). Fram till nian var det lysande. Jag
hade för bra betyg för att gå den linje jag ville gå. (…) Sedan gick jag
samhälle, men det var bara en förlängning på nian. Man blev inget. (F)
Jag var hemskt skoltrött, (…) sista åren. Det var från 8:an 9:an. Det var
idrott som gällde. Skolan existerade nästan inte. Man tappade mycket där.
Studieresultaten blev inte så bra. Det ångrar man idag. (B)

Även om en del talar om skoltrötthet vid en viss period är ändå intrycket att
de ser positivt på skolan som helhet. Det tycks vara så att utbildning utöver
den obligatoriska delen, eller den till synes obligatoriska delen inte har varit
ett tänkbart alternativ.
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8.4 Sammanfattning
De anställda förväntades delta i läraktiviteterna som anordnads av företaget.
De uppfattade de mer eller mindre uttalade förväntningarna eller kraven
olika, och beskrev olika motiv för sitt deltagande.
De flesta angav varierade arbetsuppgifter för att få ett mer omväxlande
arbete som skäl för deltagandet. En del ansåg att arbetet blev lättare och inte
så fysiskt krävande om de lärde sig vissa andra maskiner. Vidare var högre
lön ett viktigt incitament för att lära mer. Några lyfte även fram aspekter som
att få behålla jobbet. Dessutom talade några i termer av intresse, önskan och
behov av att lära mer och utvecklas.
Det fanns både stöd och hinder för deltagandet. Tillitsfulla och kunniga
handledare och arbetskamrater ansåg flera vara viktiga stöd i lärprocessen.
Likaså att det fanns utarbetade handlingsplaner. Vissa moment ansågs vara
svåra och komplicerade, vilket gjorde flera anställda tveksamma till att delta i
läraktiviteterna. Det rådde delade uppfattningar om huruvida det fanns
tillräckligt med tid och utrymma för lärprocesserna. Vidare angav några att
när de ställdes inför problemsituationer kunde de känna behov av att lära
mer. De kunde bli tvungna att överta arbetsuppgifter när exempelvis någon
arbetskamrat blev sjuk eller slutade. Likaså när produktsortimentet ändrades
ställdes krav på att lära nytt.
Självförtroende lyfte många fram som en viktig faktor för deltagande,
och svaren visade att de anställdas självförtroende varierade. De talade även
om ålder som en förklarande faktor för deltagande och sa att äldre tycktes
vara mer försiktiga att ta på sig nya uppgifter.
Vad gäller erfarenheter från skolan hade de överlag positiva erfarenheter
därifrån, även om en del beskrev en viss skoltrötthet mot slutet av
skolperioden.
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9 Analys av anställdas deltagande
I det här kapitlet analyseras olika deltagarmönster på individ- och gruppnivå,
utifrån de resultat som har presenterats i de tre tidigare kapitlen (6,7 och 8). I
kapitel 5, med tillhörande bilagor, redovisas de anställdas deltagande i olika
läraktiviteter, samt en rad individrelaterade faktorer, som också utgör
underlag för analysen.
Den följande analysen görs i tre steg. Först redovisas observerade
deltagarmönster, som sedan följs av en genomgång av de olika faktorerna
som presenterades i begreppsmodellen i kapitel 2. Slutligen görs en
jämförelse grupperna emellan med avseende på dessa faktorer.

9.1 Deltagande i läraktiviteter
De läraktiviteter det i huvudsak handlade om bestod av att med hjälp av mer
kunniga arbetskamrater lära sig nya maskiner. Det inbegrep även uppgifter
som ritningsläsning, orderhantering och kvalitetssäkringar. I ritningsläsning
fanns mer organiserade kurser anordnade. För att utföra flera av uppgifterna
krävdes kunskaper i data, vilket det också anordnades kurser i. Någon mer
datakunnig inom avdelningen fungerade för det mesta som lärare för dessa
kurser. Det fanns även möjlighet att delta frivilligt i andra kurser som
arrangerades av företaget.
Förutom en strävan att alla anställda på avdelningen skulle kunna hantera
alla maskiner, fanns specialutbildade ombud som skulle ta ett större ansvar i
vissa frågor. För dessa åtaganden krävdes ytterligare utvecklingsinsatser, som
på ett annat sätt än de övriga var frivilliga åtaganden.
Läraktiviteterna var en del av en större förändringsprocess på
avdelningen. Enligt fackordförande, tog förändringsprocessen fart i skiftet till
2000-talet. Då infördes den senaste förändringen av lönesystemet. Lönen var
knuten till vilka och hur många arbetsuppgifter den anställde kunde utföra.
De anställda som kunde alla uppgifter på avdelningen hade full baslön.
Förutom full baslön kunde lönen öka om de anställda kunde köra truck och
hade åtagit sig ombudsuppgifter. Förändringen skall även ses mot bakgrund
av att det var turbulens på avdelningen när intervjuerna gjordes i den
bemärkelsen att personalstyrkan hade minskat och flera var uppsagda. Det
var en allmän konjunkturnedgång och delar av produktionen hade flyttat till
ett låglöneland, vilket var en ny situation. Fabriken hade tidigare under en
följd av år expanderat med nyanställningar som följd.
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Hur såg då de intervjuades deltagande i läraktiviteter ut? I kapitlet analyseras
inledningsvis de enskilda individernas deltagande i läraktiviteter utifrån
följande två aspekter:
1. Faktiskt deltagande i läraktiviteter, dvs. hur många maskiner har de
lärt sig, och hur många kurser har de deltagit i?
2. Inställning/värdering till deltagande. Med vilken inställning har de
deltagit i läraktiviteterna?
När det gäller det faktiska deltagandet finns i kapitel 5 beskrivet de
dokumenterade kompetenser som de anställda på avdelningen hade. Många
hade vid intervjutillfället lärt sig alla maskinerna på avdelningen och hade
därmed vad som kallades full baslön. De hade uppvisat att de behärskade
maskinerna vid olika tidpunkter, och några uppnådde full baslön i ett relativt
tidigt skede, medan andra ännu inte hade nått den nivån. Det var.
nyckelmaskinerna som saknades när full baslön inte var uppnådd. Att lära sig
att hantera nyckelmaskinerna betraktades som betydligt svårare, än att lära
sig de övriga maskinerna som exempelvis pressarna. Det var även önskvärt
att alla skulle behärska truckkörning, något som det krävdes en form av
körkort för. I bilaga 4 finns en tabell över anställdas dokumenterade
maskinkunnande.
Vidare skiljer sig de anställda åt vad gäller inställningen till att delta.
Med inställning menas i detta sammanhang hur de har beskrivit sitt
engagemang för att lära sig det nya. Några visade stort engagemang för att
delta i läraktiviteterna. Vissa var mer försiktiga medan andra visade ringa
engagemang (se bilaga 4). Även om de anställda har deltagit och lärt sig
numerärt lika många maskiner kan det alltså finnas skillnader dem emellan
vad gäller inställning till att engagera sig i läraktiviteterna. Hur såg då
deltagandet ut?

9.2 Olika deltagarmönster
Det visar sig att de anställda reagerade olika på den organisationsförändring
som skedde på företaget och som innebar nya arbetsuppgifter för dem. Det
som beskrivs är hur anställda faktiskt deltog och förhöll sig till deltagande i
läraktiviteterna, när intervjuerna gjordes. Förhållningssätten skall således inte
betraktas som statiska och allmänt giltiga. Det är beteckningar för att
tydliggöra deltagarmönster och inte individegenskaper.
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Utifrån att se individers deltagande ur de två aspekterna, faktiskt deltagande
och inställning till deltagande, kan tre grupper med olika deltagarmönster
urskiljas. Jag kallar grupperna
x De engagerade
x De motvilliga
x De osäkra.
Ordet engagerad syftar på att dessa individer uppvisade en positiv inställning
till deltagande i läraktiviteter. De hade dessutom deltagit i många kurser och
andra läraktiviteter. Motvilliga innebär att de anställda beskrev sig ha svagt
eller inget intresse för att delta i läraktiviteter. Trots ett uttalat ointresse hade
de mer eller minde motvilligt deltagit. När det gäller den tredje gruppen, de
osäkra, så har dessa deltagit i läraktiviteter i lägre grad än övriga grupper. I
denna grupp uttrycktes en viss vilja att delta, men de tyckte sig inte klara av
de förväntningar som de upplevdes ställdes på dem. Nedan följer ytterligare
beskrivning av grupperna.
De engagerade vad gäller deltagande, är de som hade lärt sig alla
arbetsmomenten samt visade ett intresse och en vilja, och såg ett värde med
att få fler arbetsuppgifter. De hade även tagit på sig ombudsuppgifter i högre
utsträckning än de andra. Till gruppen hör individerna A, B, D, E, F, G, I, K
och M (se bilaga 4). Detta är den största gruppen (45 procent av de
intervjuade). Gruppen kan i sin tur indelas i två subgrupper utifrån vilka
motiv de angav för sitt deltagande. Hälften av den engagerade gruppen (B, D,
E, I och M) talade om aktiviteterna som just lärande aktiviteter (”det är roligt
att kunna”, ”man vill utvecklas”). Den andra subgruppen såg deltagande i
läraktiviteter mer i termer av att få ett mindre monotont och mer varierat
arbete.
Gruppen motvilliga, kan beskrivas som mindre aktiva och ointresserade.
De hade mer eller mindre motvilligt lärt sig fler maskiner på avdelningen och
hade deltagit í mindre utsträckning i kurser. De visade ett mycket begränsat
engagemang för att delta i ytterligare läraktiviteter och såg inte för egen del
något värde med förändring mot diversifierade uppgifter. Till den gruppen
hör H, N, O, och L (se bilaga 4). Ytterligare två personer, C och R, passar till
viss del in i gruppen, vilket gör att gruppen även här kan delas in i två
subgrupper. C hade trots sitt ointresse lärt sig alla maskiner, men beskrev att
han inte haft någon större lust att lära sig dem. R beskrev delvis samma bild.
Dryga året efter intervjuerna, efter att kategoriseringen hade gjorts, hade tre
av dem slutat av olika anledningar och ett par av dem var på väg att ta paus
från arbetet.
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Till gruppen osäkra hör de anställda som hade deltagit i mindre grad i
organiserade kurser och aktiviteter för att lära sig maskinerna. De uppvisade
svagt intresse för deltagande, men tillskrev på olika sätt ändå deltagandet i
läraktiviteter ett visst värde. Ett ambivalent förhållningssätt till deltagande
skulle med andra ord, kunna sägas karakterisera denna grupp. Till gruppen
hör P, S, T, U, och V (se bilaga 4).

9.3 Möjliga förklaringsgrunder till
deltagarmönstren
Vilka förklaringar kan ligga till grund för individers förhållningssätt, när det
gäller såväl faktiskt deltagande som inställningen till deltagande, förklaringar
som formar de gemensamma mönstren inom grupperna?
I det följande kommer en genomgång av grupperna med avseende på
vilka motiv de angav, individrelaterade faktorer (t.ex. utbildningsbakgrund,
självförtroende), hur de uppfattade läraktiviteterna i förändringsprocessen,
samt hur arbetet var utformat och hur de uppfattade arbetet. Här är det viktigt
att påtala att de anställda kategoriseras vid en viss tidpunkt och under vissa
förutsättningar, vilket betyder att under en längre tidsperiod kan individer
förflytta sig mellan grupperna. Efter varje grupps presentation kommer ett
personporträtt att få åskådliggöra gruppen. Det är individuella porträtt, vilket
betyder att de övriga i gruppen inte helt och hållet överensstämmer med det
valda porträttet, men att porträttet ändå väl representerar gruppen med
avseende på hur personen förhåller sig till ovan nämna faktorer. Porträtten är
valda utifrån att personerna var verbala och berättade på ett reflekterande sätt.
De kan därmed karakteriseras som goda respondenter.

9.3.1 De engagerade
Gruppens motiv för att lära nya maskiner var att få ett mer varierat arbete för
att öka trivseln och undvika förslitningsskador, samt att få ökad lön. Hälften
av gruppen (B, D, E och M) beskrev dessutom motiven i termer av att vilja
utvecklas, att vilja lära och få ökad kompetens. I den här gruppen finns de
som hade gått kurser och tagit på sig ombudsroller, även innan uppgifterna
var knutna till ökad lön.
Gemensamt för individerna i gruppen är att de gav uttryck för ett gott
självförtroende. Många tycktes ha självförtroende nog att ge sig i kast med
det nya. Några ansåg att de hade förvärvat självförtroendet i arbetet genom att
de hade fått prova på olika saker. I den här gruppen finns de som hade mest
formell utbildning inom avdelningen, men två av dem hade enbart
grundskola som bas. Alla ansåg att de hade tillräckliga baskunskaper för att
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lära sig det nya, även om ett par av dem till en början av
förändringsprocessen var tveksamma till att anta utmaningarna. De som sa
sig var tveksamma hade successivt tagit på sig uppgifter och hade efterhand
”vågat” eller velat göra mer.
Individerna i gruppen hade överlag goda eller mycket goda erfarenheter
från skolan. De trivdes och tyckte om att gå i skolan. Två av dem sa att de var
skoltrötta mot slutet av högstadiet och visade då litet intresse för skolan. De
talade dock gott om skolan i allmänhet, men att de själva just då inte såg
något värde med skolarbete. En av de två var ändå mycket tveksam till
fortsatta skolliknande studier, men hade genom arbetet deltagit i en rad olika
kurser som han beskrev i uppskattande ordalag.
Denna grupp uppvisade också ett aktivt liv vid sidan av arbetet, antingen
med familjen eller med fritidsaktiviteter där fiske och jakt var betydelsefullt
för många.
Övriga individrelaterade faktorer varierar i den här gruppen. De skiljde
sig i ålder. Det var både män och kvinnor. Majoriteten hade provat olika
arbeten, men det fanns ett fåtal som haft företaget som enda arbetsplats. De
två äldsta hade arbetat under längre perioder på andra arbetsplatser.
Alla var positivt inställda till den förändring som hade skett på företaget
vad gäller att få mer varierade uppgifter. Flera hade under en längre tid ägnat
sig åt att bredda sina arbetsuppgifter. De visade förståelse för företaget och
företagets agerande där de flesta även hade känt sig delaktiga i planeringen
av organisationsförändringen.
Eftersom de under en längre tid försökt att bredda sina kunskaper hade de
redan mer eller mindre varierade arbetsuppgifterna när den senaste
förändringen tog vid mer på allvar och dokumentationen började. Likaså
kände de överlag stöd från ledning, liksom stöd från arbetskamrater i sitt
yrkesutövande.
Samtliga trivdes med arbetet, och de flesta lyfte fram arbetskamraterna
som mycket viktiga för trivseln. Arbetet kändes betydelsefullt bland annat
utifrån att det fanns kunder som efterfrågade de varor de producerade. Det
kan speglas mot att arbetet inte ingav någon känsla av meningsfullhet för
dem själva. Ett meningsfullt arbete kopplade de ofta till arbeten med
människor. Arbetet tedde sig ändå viktigt, trots att de talade om att det var ett
”vanligt industrijobb” som inte gav några större utmaningar. I det låg en ton
av negativ värdering, som förmodligen utifrån min tolkning, avspeglar en
mer allmän bild av hur ett industriarbete ”på golvet” kan uppfattas idag. På så
sätt kan sägas att de har tagit över värderingar som kan finnas i samhället
trots att de visade ett eget intresse för arbetet.
Ifråga om läraktiviteterna och deras innehåll och organisering, var
individerna i denna grupp positiva till de läraktiviteter som hade erbjudits.
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Gruppen gav en samlad bild av att de hade kunnat både ta och få utrymme för
att lära det nya. Några av dem betonade dock att produktionen alltid hade
företräde, så lärandet fick ibland stå tillbaka. Att lära det nya var krav som till
stora delar hade formulerats av ledningen, men att flera, på egna initiativ,
själva hade verkat för att få ett mer varierat arbete. De beskrev att många
moment liknade varandra, vilket medförde att steget till ytterligare lärande
inte alltid var så stort. De kände heller inte någon större tvekan – där några
inte kände någon tvekan alls – till att ta hjälp och ledning av de s.k.
handledarna eller andra arbetskamrater. Det visade sig när handlingsplanerna
inte prioriterades, då tog den här gruppen själva sig för och organiserade
läraktiviteter. För övrigt beskrev de att utbildningarna för de olika
ombudsrollerna var mycket bra och givande på flera sätt. Några saknade en
uppföljning av kurserna, för att de bättre skulle kunna ta till vara och använda
kunskaperna.
För att åskådliggöra gruppen presenteras här ett personporträtt. Som
tidigare har nämnts är det ett unikt individportätt, men som ändå kan ses som
ett representativt porträtt för gruppen.
Personporträtt 1
Kalle är en av de anställda som berättar öppet om arbetet vid företaget,
kamrater, ledning, familjen och fritiden samt synen på samhället. Kalle har
reflekterat en hel del där han ser sig i ett sammanhang och försöker finna
förklaringar till olika skeenden. Helst ville Kalle sluta skolan efter 9:an, men
gick ändå en tvåårig linje på gymnasiet. Han säger att han inte fick så mycket
gjort i skolan, vilket kamraterna i klassen inte heller fick, men vantrivdes inte
med skolan som sådan. Det finns dock en skepsis mot skolformen som
kommer till uttryck när Kalle talar om kurser på jobbet. Han tycker sig inte
haft något stöd hemifrån. Skola och utbildning var inte viktigt, utan all tid
ägnades åt sportaktiviteter.
Kalle kommer från orten och det föll sig naturligt att välja företaget som
arbetsplats, som är den arbetsplats han har vigt sina arbetsföra år åt. Kalle
känner sig besvärad över att ha arbetat där så länge, och gör en del
jämförelser med forna klasskamrater. I möten med dem nästan skäms han
över att vara industriarbetare och att till exempel gå upp klockan halv fem på
morgnarna. Kalle tycker sig ha fått en upprättelse genom att han nu har lärt
sig alla maskinerna och deltagit i flera kurser. Det känns mycket bra att ha
utvecklats på arbetet, att det inte bara har varit ”samma och samma”, som han
säger. Att ha fått mer ansvar där kunnande sätts på prov, ser han som
tillfredsställande.

148

Kapitel 9 – Analys

Vad gäller arbetsuppgifterna ser Kalle ett värde i att få mer varierade
arbetsuppgifter. Dessutom tjänar han mer, vilket har varit en av drivkrafterna
för att lära nytt. Det snackas bara pengar, säger han. Kalle talar även om
andra skäl som att det är roligt att kunna allt och ha vetskap om alla
maskiner. Även om det har funnits krav har han inte känt det så tydligt. Han
har själv velat göra de här förändringarna.
Kalle tycker att det ger en viss tillfredställelse att arbeta med
nyckelmaskinerna, som på ett annat sätt än de andra maskinerna sätter
kunnandet på prov och kräver ansvar. Han påtalar också att feedback från
ledningen nu ges till hela gruppen, och inte till den enskilde. Arbetet med
nyckelmaskinerna ger dock ett kvitto på om man arbetat bra vid dem.
Kalle tycker att han har fått vara med i planeringen av förändringen och
har förståelse för att en förändring måste till. Säger sig ha förståelse för
företagens situation, med konkurrenskrav. ”Vi måste hänga med”, säger han.
Han uttrycker dock ett missnöje över den senaste förändringen av
arbetstiderna. I och med tidsförändringen minskar antalet gemensamma raster
som är tillfällen att få träffa arbetskamrater, och som är en viktig del i arbetet.
Kalle har haft stor respekt för maskinerna och det har funnits en viss
rädsla att prova, men han har successivt lärt sig maskin efter maskin. För det
krävs bland annat, säger han, att man under en längre tid får gå tillsammans
med någon. Skall man lära sig maskinerna riktigt bra är det en fördel att gå
bredvid, pröva och lära av olika förare. Kalle säger vidare att de har stöttat
varandra i arbetsgruppen och att det har funnits möjlighet och tid för att lära
det nya.
I fråga om kurser säger han att man har chansen att delta, om man vill,
men det kan vara svårt att få tid till det. Han har även tagit på sig
arbetsuppgiften som ombud och har därmed utbildats i en av ombudsrollerna.
Kalle har deltagit i en längre datakurs, som han önskat länge att få gå, och har
på ett sätt tjatat sig till den, säger han. Även en ekonomikurs har han deltagit
i som gav förutom inblick i hur företag fungerar även gav lärdomar för
privatlivet. Han säger sig ha fått självförtroende efter hand i arbetet.

9.3.2 De motvilliga
Den här gruppen hade svårt att ange några egna motiv för att delta. De gav
uttryck för att de inte var intresserade av eller såg ett värde med
förändringarna för egen del. Hade de deltagit hade de gjort det motvilligt. I
efterhand kunde några ändå se att det var ganska bra med rotation, även om
de ännu inte roterade mellan alla maskiner. En beskrev att det blev tillfällen
att arbeta med andra som han tidigare inte hade arbetat med, vilket upplevdes
som positivt. Motivet för en av dem, som sa sig ha haft en bra maskin
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tidigare, handlade om att fördela uppgifterna mellan de anställda, att ”dela på
skiten”, som han sa. För några andra blev det lönen som avgjorde.
De individrelaterade faktorerna var mindre skiftande inom denna grupp.
Gruppen bestod av män i 35-årsåldern som gått tvååriga gymnasielinjer,
utom en som hade 9-årig grundskola som bas. Skolan hade alla överlag trivts
bra med, men de beskrev en viss skoltrötthet och leda mot slutet av
skolperioden. Alla tyckte att de hade de kunskaper som krävdes för att kunna
lära sig det nya.
De gav intryck av att ha en viss säkerhet. Den ena subgruppen upplevdes
ha en ”tuff” attityd, medan den andra var mer försiktig i sin framtoning. Det
var även den första gruppen som lyfte fram och talade om sina
fritidsintressen. Fritiden var viktig för dem medan arbetet hade en
underordnad betydelse, utom i den meningen att det gav en nödvändig
inkomst.
Alla i gruppen hade känt sig tveksamma till och såg i flera stycken inte
meningen med förändringen. De som arbetade vid en av enheterna på
avdelningen hade kunnat följa produktens väg genom produktionen och sa att
de inte hade sett någon anledning till att gå in på andra områden. De tyckte
att deras delaktighet vid förändringen var låg, och ansåg att företaget inte
hade lyssnat på deras synpunkter. De var således kritiska till den senaste
förändringen och var i flera avseenden inte överens med företaget om hur och
varför förändringen skulle ske. Någon förde fram negativa erfarenheter från
tidigare förändringar. Den ena subgruppen sa att de mer eller mindre
reagerade med att inte delta på grund av ledningens agerande.
På företaget hade de varit anställda mellan 14 och 19 år, dvs. största
delen av deras arbetsliv. De ville helst av allt göra något annat utanför detta
arbete, utom en av dem som var varslad när intervjuerna gjordes och gärna
ville behålla jobbet. Alla hade arbetat länge och menade att något ändå höll
dem kvar, men vad det var, förutom den säkra inkomsten, kunde de inte
riktigt peka på. Några ansåg att ackordslön var bättre än det lönesystem som
var aktuellt när intervjuerna gjordes. Min tolkning är att de tog ansvar för de
arbetsuppgifter de höll på med, men var inte beredda att arbeta med alla
arbetsuppgifter och inget utöver det som de ansåg arbetet direkt krävde.
Vad gäller läraktiviteterna, tyckte den här gruppen att de hade varit
utformade så att det skulle ha varit möjligt att lära. Om de hade velat och haft
intresse, sa de, hade de haft möjlighet att delta i läraktiviteterna. En av dem,
beskrev att han successivt hade stiftat bekantskap med de nya maskinerna
genom att han genom åren cirkulerat runt på avdelningen, lyssnat och
iakttagit. Det hade underlättat när han sedan med hjälp av handledare lärde
sig dem. En annan beskrev ungefär samma sak, och att det var
handlingsplanerna som upprättades som gjorde att det blev av. Kraven från
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ledningen hade varit viktiga för att ”komma till skott” både för C och R. De
andra i gruppen hade istället reagerat på kraven med att inte vilja delta.
Till den här gruppen har en person förts som delvis visar ett annat
mönster. Han är äldre än de övriga och beskrev att han tidigare varit aktiv i
sitt arbete och varit med och planerat för att utveckla maskiner. Flera
händelser hade gjort att han dragit sig tillbaka och visade nu inget intresse för
att utvecklas vidare i arbetet på det sätt som erbjöds. Han hade känt sig
besviken och förbigången efter händelserna. Det hängde på viljan och inte att
han inte skulle kunna eller våga, sa han. Trots det mycket svaga intresset blev
det för honom den högre lönen som slutligen avgjorde att han gick med på att
lära sig alla maskiner. De unga oerfarna kunde i och med de nya
lönekriterierna passera de äldre med lång arbetslivserfarenhet. Nedan följer
ett personporträtt som skall åskådliggöra gruppen motvilliga.
Personporträtt 2
Bosse är en av många på företaget som är runt 35 år och har arbetat länge på
företaget. När Bosse avslutade den 2-åriga gymnasielinjen började han i
produktionen och har sedan dess arbetat där, vilket blir snart 20 år. Bosse har
familj och intressen som upptar all fritid. Han arbetar förmiddagsskiftet och
kan då använda resten av dagen och kvällen till sin fritidssyssla som han
gärna skulle vilja ha som ett arbete, om det var möjligt. Ibland har han tagit
tjänstledigt för att kunna arbeta med sitt stora intresse. Arbetet på företaget är
bara för att kunna försörja sig, säger han och betonar att arbetet är ”dötrist”.
Det är lika ”hjärndött” alltihop och ”intelligensbefriat”, säger Bosse och allt
går numera på rutin. ”Man genomlider dagen, sakta men säkert” är en annan
mening han använder för att beskriva sitt förhållande till arbetet. Han säger
att arbetet inte på något sätt har en central roll i hans liv, utan talar mycket
hellre om sitt intresse utanför arbetet
I fråga om arbetsuppgifterna roterar Bosse mellan de maskiner som finns
på en av enheterna, vilket i stort sett innebär att han kan följa produktens väg
genom stora delar av produktionen. Det betyder att han ”kan det som
behövs”, som han säger, för att klara enheten. Bosse började tidigt rotera
mellan maskinerna men sedan har det avstannat. Rotation har varit bra, säger
han, eftersom att arbeta med en och samma sak medför att kroppen och
synnerhet axlar tar stryk. Bosse ser dock det inte som nödvändigt att lära mer
och visar inget intresse för andra läraktiviteter. Det skulle t.ex. innebära att
han skulle vara tvungen att arbeta på den andra enheten. Det kan hända att
Bosse ändå kör några av de maskinerna när han blir tvungen för att material
skall fram och ingen annan kan köra den. Bosse tycker sig ändå inte behärska
dem tillräckligt för att kunna ”köra upp”. Han säger att han inte heller har
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tänkt lära sig en av nyckelmaskinerna därför att det inte är någon rolig
maskin, i bemärkelsen att den kan krångla mycket. ”Det kan väl vara bra att
lära sig mer”, säger han, men tycker inte det är mödan värt att lära sig allt.
Han framhåller dock att egentligen är det ingenting som är svårt, även om det
kan vara det till en början. När han spekulerar i varför andra inte vill delta,
säger han att det nog handlar om att de inte tror att de kan eller duger till.
Bosse har således inte full baslön och ”inte vet jag om jag blir något
gladare av det”, säger han. Rollen som ett av ombuden har han dock tagit på
sig och beskriver utbildningen som mycket bra. Det har varit många praktiska
moment i den utbildningen, betonar han. Där framskymtar ett intresse, något
som annars lyser med sin frånvaro vad gäller arbetet.
Bosse har en arbetskamrat som han håller ihop med och arbetar
tillsammans med. Det ”flyter på” säger Bosse då han arbetar tillsammans
med kompisen.
Vad gäller förändringen på företaget har det inneburit, även om han ännu
inte har lärt sig alla maskiner, att arbetet har blivit mer omväxlande. Det han
tycker var bra med den förra ordningen var ackordslönen. Han säger att
planering och genomförandet av förändringen har ”kommit uppifrån” och att
han inte har haft något med den att göra. Han tycker inte att han har varit
delaktig i förändringsarbetet och har heller inte insett vitsen med
förändringen fullt ut.
I fråga om skolan säger han att han inte trivdes i skolan, men högstadiet
gick bra. Det var sedan ledan trädde in. Trots det presterade han medelgoda
resultat. Han säger att han inte tycker om att sitta och lyssna, och har svårt att
sitta still, något han för fram som skäl för att han inte vill gå kurser.

9.3.3 De osäkra
Den här gruppen har jag valt att kalla de osäkra, utifrån att de visade en viss
osäkerhet inför att delta i de läraktiviteter som var i fokus. Därmed inte sagt
att de var osäkra i andra situationer. De hade inte deltagit i så hög grad, men
talade om att de kanske borde, men ville eller kunde inte av mer eller mindre
uttalade skäl.
Motiven att lära sig det nya i den utsträckning de hade gjort, handlade i
stort sett om att det ställts krav från ledning och arbetskamrater. Några
beskrev den besvärliga situation de hade varit i, då de fått tillmälen som att
vara bromsklossar, något som de naturligtvis inte hade velat vara. Att arbeta
vid en maskin kändes på sätt och vis mer ansvarsfullt, eftersom de då hade
ansvar för vad som producerades vid den. När det förändrades var det i stället
teamet som hade ansvaret. Även om flera trivdes med de uppgifter de hade
innan, tyckte de att det nog kunde vara bra att ha ett mer varierat arbete.
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Ett viktigt skäl för att inte lära var att det var för svårt. För andra gav det inte
tillräcklig utdelning, dvs. den investering som krävdes var inte värd att göra.
Det kan tolkas som att det bottnade i en osäkerhet i att klara av uppgifterna.
Utifrån individrelaterade faktorer finns i den här gruppen i huvudsak en
äldre skara, som hade folkskola eller grundskola som bas och som hade
arbetat länge vid företaget. En är yngre och hade tvåårig gymnasieutbildning,
med en inriktning som han egentligen hade velat arbeta med. Gruppen
beskrev överlag att de inte hade de kunskaper som behövdes för att kunna
lära det nya fullt ut, varav några beskrev en rädsla inför att inte kunna.
Självförtroendet i det avseendet var till synes lågt. I fråga om skolan hade de
inga negativa erfarenheter att framföra. De var inställda på att arbeta när den
obligatoriska skolan var till ända.
Inom den här gruppen finns det några som inte sa sig ha några speciella
fritidsintressen, medan andra talade om arbetstidernas förläggning som
viktiga, för att just kunna tillfredsställa sina fritidsintressen.
Arbetet för gruppen hade överlag genom åren varit enahanda och inte
givit några större utmaningar, mer än den utmaning som var till en början när
de lärde sig den eller de maskiner de hade arbetat vid. De hade inte haft något
större och vidare ansvar än att producera ett visst antal artiklar som de blev
tilldelade, som de i och för sig tog stort ansvar för. En av dem skiljde sig från
de övriga i fråga om varierade arbetsuppgifter, då han i ett tidigare skede
verkat för rotation och varit med och utvecklat teamarbetet, men tyckte nu
inte att han klarade av de nya uppgifterna i alla avseenden. Lärandet hade
därefter avstannat för hans del, som han beskrev det. En annan försökte en tid
att vara arbetsledare, men sa sig inte klara av uppgiften då det blev för
stressigt.
En anställd saknade planeringsmöten, när arbetet på ett för honom bättre
sätt fördelades. Nu kunde de bli stående under ett längre tag vid en maskin,
och blev på så sätt förhindrade att träna på andra maskiner. Dessutom
trasslade de olika skifttiderna till det. Det kan tolkas som att det var viktigt att
ha tydliga strukturer runt arbetet och läraktiviteterna.
Alla sa sig trivas med arbetet, åtminstone trivdes de bra förut, innan alla
förändringar. De hade varit tveksamma till att förändringen skulle
genomföras fullt ut, men tyckte i någon mening att det var bra med
förändring, även om de själva inte var så begivna på alla nya uppgifter. Inte
heller tyckte de att arbetet i team gav dem rättvisa, eftersom de tidigare på ett
annat sätt kunde mäta vad de utfört och få feedback på det utförda. Trots att
de arbetat länge, kände de att de inte satt säkra i sadeln, vad gällde
anställningstryggheten. Det var en orosfaktor inför eventuella nedskärningar.
Vad gäller synen på läraktiviteterna beskrev de överlag att det hade varit
svårt att både få utrymme och tid för att lära sig det nya. Gruppen beskrev
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vissa uppgifter som svåra och komplicerade, varav några särskilt lyfte fram
att arbetet med datorerna var krångligt. En av dem sa att han inte fått
tillräckligt med tid, bland annat beroende på att han behövts inom andra
arbetsmoment för att där lära upp andra. Någon lyfte även fram att det inte
alltid var så lätt när kamrater fungerade som lärare, utifrån att man inte vill
blottlägga sina tillkortakommanden. Andra sa att när handlingsplaner fanns
över tid och plats för när de skulle få möjlighet att lära några nya moment,
var det lättare att läraktiviteterna genomfördes. Likaså talade någon om att
det underlättade att komma igång när det var flera som stod på ungefär
samma nivå och som samtidigt stod inför att lära nytt. De hade även fått
känna av att bli ”omsprungna” lönemässigt av yngre med kortare
arbetslivserfarenhet.
Till sist kommer det tredje personporträttet som får åskådliggöra gruppen
osäkra.
Personporträtt 3
Karin har arbetat länge på företaget och har även arbetat inom andra
avdelningar på företaget. Karin har trivts med sitt arbete, fast det låter
konstigt, säger hon, när arbetsuppgifterna har handlat om relativt enkla
handgrepp. Det var tillfredsställande att se vad man kunde producera under
en dag. Då fick man ”credit” för det man gjorde. Nu kommer feedbacken till
gruppen och inte till Karin som person. Hon beskriver det som att förut kände
hon sig mer behövd. Nu försvinner man i mängden och kan lätt bytas ut,
antyder hon. Karin betonar vikten av att ha arbetskamrater som gör arbetet
trivsamt.
Hur har då Karin mottagit förändringarna på företaget? Hon har varit
skeptisk, mest utifrån sin egen del, men förstår att det måste till utifrån
företagets utgångspunkt. Det är ledningen som initierat förändringen och hon
tycker att hon har fått vara med och ge synpunkter. Vad gäller teamarbetet
ligger nu mer ansvar på teamen. Det tycks som om det är lättare att få arbete
utfört när det är organiserat på det här viset, än när påbud kommer uppifrån
om vad som skall göras, säger hon. I teamen resoneras det numera mer om
arbetet och arbetsuppgifterna. Arbetet har i det avseendet förändrats mot att
bli mer positivt.
Karin ger dock uttryck för att förändringskraven har varit skrämmande på
flera vis. Det är kraven på att man skall lära sig allt på avdelningen, som
känts ouppnåeligt. ”Trögfattad”, det är ett ord Karin använder för att beskriva
sig själv och upplever att flera av maskinerna är svåra. Karin säger sig med
åren ha blivit mer osäker för att prova nya saker och rädslan har tilltagit.
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Karin vill till exempel absolut inte ta på sig några ombudsroller, eftersom hon
anser sig ”inte passa” för sådana uppgifter.
Karin anser att det är möjligt att lära sig om det ges tillräckligt med tid.
Hittills har det inte funnits tid, menar hon. Hon har blivit påpuffad av andra
med glada tillrop, men irriteras snarare av dem. Säger sig vilja göra det i sin
egen takt, på sina villkor och successivt få prova, och veta att man inte kan
förstöra något. Karin är då inte hjälpt av någons käcka påhejande, när det
handlar om en rädsla att göra fel. Det har för henne varit viktigt att ha
arbetskamrater som har stått på samma nivå i arbetet. De har då på ett lättare,
mer prestigelöst sätt, kunna hjälpa och stötta varandra.
Något som Karin även tar upp är att de utbildningar som har varit
obligatoriska inte har haft någon uppföljning, något som hon anser
nödvändigt för att kunna upprätthålla det man lärt sig. Det har även varit så
att planerade datautbildningar har runnit ut i sanden på grund av att
produktionen kommit emellan och tagit överhand. Karin betonar i
sammanhanget att lär man sig mer, växer man. Risken som hon ser det är att
om man inte lär sig, blir man en bromskloss i produktionen. Det är ett
överhängande tungt krav.
För övrigt har Karin 7-årig folkskola som formell utbildningsbas. Hon
trivdes i skolan, utom sista året. Då ville hon börja arbeta och tjäna pengar för
att mer kunna ägna sig åt fritidsintresset. Det var av den anledningen Karin
började arbeta på företaget. Hon hade tänkt sig en bana inom ett annat
yrkesområde som hade med fritidsintresset att göra, men så blev inte fallet.
Karin har alltså fortsatt arbeta på företaget. Hon kommer från orten där
företaget finns och har numera mer globala fritidsintressen som resor.
Karin är en av de trogna på företaget och har trivts med arbetet, uppgifter
och kamrater. Hon tycker inte att företaget längre värdesätter människorna på
det sätt de gjorde förut. Men hon påtalar att hon är glad över att över
huvudtaget att ha ett arbete, vilket inte är en självklarhet i de trakter hon bor.

9.4 Motiv och motivationen för deltagande eller
icke deltagande i läraktiviteter – de anställdas
syn
Här följer en sammanfattning av hur de olika grupperna beskriver motiven
och motivationen för deltagande eller icke deltagande i läraktiviteter.
De två viktigaste motiven för deltagande i läraktiviteter, enligt de flesta
anställda, inklusive fackordförande, var lönen och varierade arbetsuppgifter.
Det var även ledningens argument och ”morot” för att få personalen
engagerad i förändringsarbetet, förutom de mer eller mindre uttalade kraven
på förändring.
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Att få mer omväxlande arbetsuppgifter var det skäl som i första hand de
engagerade åberopade. Hälften i gruppen talade även i termer av att vilja
utvecklas och få kompetens, och såg läraktiviteterna som just ett tillfälle till
lärande. Lönen blev i det sammanhanget sekundär, men fanns ändå med som
ett viktigt motiv. Motiven att delta för gruppen engagerade skulle kunna
uttryckas som att de var intresserade av att få varierade arbetsuppgifter och
att de ville utvecklas personligen och i arbetet. De såg uppenbarligen inte
några hinder som påverkade motivationen att delta. Ytterst var det krav från
företaget, men det var inte kraven från företaget som de i första hand angav
som skäl. Gruppen hade införlivat kraven och hade i någon mening även
skaffat egna motiv för att delta i läraktiviteterna.
Gruppen motvilliga består av individer som var negativt inställda till att
delta i läraktiviteter. Lönen var ändock det som några angav som motiv för
att de så småningom deltog i läraktiviteterna, trots oviljan. För de övriga i
gruppen var alltså inte ökad lön ett tillräckligt motiv, inte heller att få mer
varierade uppgifter. Några sa att det var kravet från ledningen som gjorde att
de ändå deltog, fast de inte ville, medan en annan menade att det var av visst
värde för alla att dela på de enahanda arbetsuppgifterna. Skälen för att inte
delta fullt ut handlade om att de inte ville och att de var ointresserade. Hur
förklarade de då denna ovilja och ointresse? Några sa att de inte höll med om
företagets mål och sättet att genomföra förändringen, liksom att några hade
dåliga erfarenheter av tidigare förändringar. De såg inte någon större vits och
vinst med förändringen. Även skäl som att de ville göra annat än att arbeta på
företaget lyfte de fram. I nästkommande avsnitt kommer olika faktorer att
diskuteras som kan tänkas förklara den bristande motivationen till
deltagande.
Gruppen osäkra, som var mindre aktiv, hade inte på samma sätt egna
motiv för deltagandet. De talade snarare om att det var de mer eller mindre
uttalade kraven från ledning och arbetskamrater som påverkade handlandet.
De hade inte sett möjligheter att själva vara drivande på samma sätt som den
engagerade gruppen. När de talade om skälen för att inte delta var det i
huvudsak den bristande kompetensen hos dem själva och/eller känsla av att
inte våga som de anförde. Några sa även att det inte funnits tillräckligt med
tid och utrymme. Vissa hade tidigare i arbetet inte haft några större
utmaningar och hade inte fått ta egna initiativ. Därmed hade de inte kunnat
bygga upp självförtroende (se vidare kommande avsnitt).
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9.5 Olika faktorers betydelse – en jämförelse
grupperna emellan
Förra avsnittet avslutades med en genomgång av motiven som de olika
grupperna angav för deltagande eller icke-deltagande. I det här avsnittet
kommer skillnaderna och likheterna mellan grupperna att tas upp vad gäller
olika faktorer som kan tänkas förklara skillnader i motivation och deltagande
mellan grupperna.

9.5.1 Individrelaterade faktorer
Går det i deltagarmönstren att finna individrelaterade faktorer som skiljer
grupperna åt? I det följande jämförs utbildningsnivå, arbetserfarenhet,
självförtroende, samt ålder och kön.
Utbildningsnivå och erfarenheter från skola och arbetsliv
I gruppen engagerade finns de som har högst utbildningsnivå, dvs.
gymnasiets treåriga eller fyraåriga teoretiska linjer, eller motsvarande. Det
finns endast en med 9-årig grundskola som bas. I mellangruppen, de
motvilliga, var det tvåårigt gymnasium och grundskola som var bakgrunden
och inom gruppen de osäkra var det folkskola eller grundskola. Eftersom
gruppen osäkra är äldre personer, speglar utbildningsnivån skolsystemet
under den tiden, liksom de övrigas ålder speglar det skolsystemet som fanns
för dem. Exempelvis hade inte de treåriga gymnasielinjerna överlag fått
genomslag för dem som vid intervjutillfället var över 35 år. Grupperna skiljer
sig alltså åt vad gäller skolutbildningsnivå. Tas hänsyn till vad som var
vanliga nivåer inom respektive tidsperiod, kan sägas att så gott som samtliga
hade den lägsta utbildningstiden. De anställda som ”sticker ut” i det
avseendet återfinns i gruppen engagerade.
Det kan vidare konstateras att olika ämnen har ingått under de olika
skolperioderna. Datakunskap exempelvis var något som de äldre inte har haft
i skolan. Engelska likaså torde de yngre jämfört med många äldre, vara mer
vana vid från skolan och vardagslivet. I fråga om hur grupperna har uppfattat
skolan finns det inom varje grupp de som beskrev skolan i positiva ordalag
men det finns även några som var mindre positiva. Det finns individuella
skillnader inom varje grupp.
Utifrån erfarenheter från läraktiviteter på arbetet framgick, att de som
inte har deltagit i så hög grad hade ringa erfarenhet av utbildning inom
jobbet. De hade arbetat med uppgifter som tidigare inte krävde
utbildningsinsatser. Det kan beskrivas som att tillgången till läraktiviteter
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hade varit ringa. De med högre deltagande tycktes stegvis under en längre tid
ha deltagit i skilda läraktiviteter och därmed kommit in i olika lärprocesser.
Självförtroende
Inom gruppen engagerade, var det många som gav uttryck för stort
självförtroende. Vissa menade att de hade en god utbildning, och de var inte
rädda eller tveksamma för att lära nytt utifrån den aspekten. De var inte
oroade över att göra fel, utan vågade prova flera saker. De sa att
kunskapskraven var låga och hade därmed en säkerhet i vad de tyckte sig
klara av och kunna. De äldre i gruppen hade en trygghet i arbetet som de
tycks ha erövrat genom erfarenheter från andra arbeten. Några i gruppen
beskrev sig själva som att de tidigare hade haft lågt självförtroende i arbetet,
men att det hade ändrats allt eftersom de hade provat på nya uppgifter. Det
kan tolkas som att de successivt hade kommit in i olika lärprocesser. Att steg
för steg genom åren deltagit i olika läraktiviteter, gjorde att hindren blev
mindre höga, vilket kan uttryckas som att framgång föder framgång.
Gruppen osäkra visade på många sätt att de inte trodde sig om att kunna
de uppgifter de ställdes inför, åtminstone inte på det sätt läraktiviteterna var
organiserade. Några var i någon mening rädda för att misslyckas. Deras
tidigare arbetsuppgifter var organiserade på ett sådant sätt att det inte
nämnvärt hade främjat lärande. En möjlig tolkning är att de osäkra inte
tidigare hade haft tillräckliga förutsättningar i arbetet för att självförtroendet
skulle kunna stärkas.
Gruppen motvilliga talade om situationen som om de hade
självförtroende nog för att ta itu med nya uppgifter. De uppvisade således
ingen tvekan i det avseendet, men de deltog ändå inte. En möjlig tolkning kan
vara att den grupp som jag bedömde hade en tuff attityd, dolde sitt låga
självförtroende med sin attityd. Gruppen är på så vis svårbedömd.
Åldersrelaterade faktorer
Kan ålder utgöra en förklaringsfaktor till deltagande? Om åldersfördelningen
inom varje grupp tas i beaktande, finns det inom gruppen engagerade
anställda i varierande åldrar, både yngre (runt 30 år) och äldre (>50 år). I
gruppen motvilliga, är alla förutom en, män i 35-årsåldern, och i gruppen de
osäkra, finns de äldre till en övervägande del. I gruppen osäkra finns de som
har deltagit i mindre grad. Eftersom de hade arbetat länge vid företaget,
skulle det kunna tolkas som att ålder ger utslag i deltagandet. Men det finns
även äldre i gruppen engagerade som mycket aktivt och med intresse har
deltagit, likaså finns det yngre i grupp två, som inte visade något större
intresse för att delta. Kan man då finna några skillnader i åldersgrupperna?
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Skillnaden mellan gruppen engagerade och osäkra är att den första gruppen
hade arbetat med olika uppgifter i större utsträckning än den andra gruppen
De som hade arbetat länge med rutinartade uppgifter mötte således de nya
utmaningarna med stor tvekan (se vidare avsnittet om arbetsrelaterade
faktorer). Det kan därmed tyckas som om ålder i sig inte behöver vara en
förklarande faktor, utan att det snarare är de anställdas erfarenheter från
arbetet och vilket stöd de hade fått för att pröva nytt, som har haft inflytande
på hur individerna mötte de nya utmaningarna. Det fanns även yngre som
inte ville delta och de hade arbetat relativt länge på företaget. En annan
tolkning är att vanan med tekniken kan förklara vissa skillnader i deltagande
mellan yngre och äldre. De yngre hade exempelvis, som beskrivits innan, en
större vana vid att ”umgås” med datorer. Det vill säga inte ålder utan
kompetens skulle kunna förklara dessa skillnader.
Könsrelaterade aspekter
Jag har inte tidigare berört könsaspekten, och den kräver i detta skede en
belysning. Av de tre intervjuade kvinnorna hade två av dem den högsta
formella utbildningen på hela avdelningen, dvs. tre- och fyraårigt teoretiskt
gymnasium. Dessa två kvinnor utstrålade en säkerhet och självkänsla, som
följaktligen efter vissa uttalanden kan tolkas bland annat som en följd av
utbildningsnivån. De stod inte tillbaka och avvaktade, utan hade med god
tilltro till sig själva och sina kunskaper tagit sig an de nya arbetsuppgifterna.
Vad som hindrade dem att delta vid vissa tillfällen var graviditeter. När
föräldraledighet var förestående, tyckte de att det inte var någon idé att lära
något nytt. Det fick vänta tills de återvände efter ledigheten.
Det är även intressant att konstatera att när kvinnorna jämförde sina
nuvarande arbeten med de traditionellt kvinnliga sysselsättningarna inom
vård, omsorg och handel, ansåg de att industriarbetet hade många fördelar.
De lyfte fram aspekter som lön och arbetstider. Lönen var betydligt högre
inom industrin, än inom de traditionella kvinnoyrkena. Flera män gjorde i
stället jämförelse med mansdominerade arbeten som byggnadsarbete och
arbeten inom verkstadsindustrin och databranschen, och sa att
träindustriarbetet lönemässigt låg mycket lägre.
Vad gäller arbetstiderna satte kvinnorna dem i relation till familjelivet
och menade att industrijobbet lättare gick att kombinera med barn och
familjeliv. De behövde exempelvis inte arbeta vare sig storhelger eller
vanliga helger. Av de intervjuade männen var det bara en man som nämnde
att arbetet och dess tider var gynnsamma ur ett familjeperspektiv. Andra män
talade om fördelarna med arbetstiderna utifrån att de kunde ha ett aktivt
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fritidsliv. Det skall också i sammanhanget nämnas att flera av de intervjuade
inte hade barn.
Vilken betydelse kan då de ovan beskrivna könsaspekt ha för
deltagandet? En möjlig slutsats är att industriarbetet för kvinnorna kan
tillskrivas ett större värde än för männen utifrån nämnda infallsvinklar och
inverka positivt på den allmänna trivseln och därmed deltagandet. Att arbeta
på en mansdominerad arbetsplats torde inverka på kvinnors förhållningssätt
till andra händelseförlopp, men hur och på vilket sätt visar inte denna studie.

9.4.2 Arbetsrelaterade faktorer
Vad som vidare framkommer i denna studie är att tidigare arbetsinnehåll och
ledning, kan ha haft effekter på deltagande i läraktiviteterna. I gruppen som
kategoriseras som osäkra, återfinns de flesta som har arbetat länge i företaget
(se även föregående avsnitt). De hade under en längre tid arbetat med enstaka
relativt rutinartade uppgifter och arbetet hade skett under stark kontroll och
ledning. De hade följaktligen endast arbetat med delar av produktionen, och
hade inte själva i så hög grad haft möjlighet att planera och organisera sitt
arbete. När de sedan stod inför en rad förändringar med nya och annorlunda
uppgifter hade de känt sig främmande och osäkra.
De yngre inledde sin arbetsbana då uppgifterna började förändras och
arbetsledningen hade en mer delegerande hållning. De äldre med en mer
positiv inställning till deltagande hade även arbetat på andra arbetsplatser och
hade erfarenheter därifrån som kan ha haft betydelse för handlandet.
Vad gäller trivseln på arbetsplatsen var det gruppen motvilliga som
utmärkte sig och sa att de var uttråkade på arbetet, utom en som gärna ville
behålla jobbet. De ville hellre göra annat än att arbeta på avdelningen.
Gruppen osäkra sa att de hade trivts med arbetet, men att trivseln hade
minskat, och att de inte längre kände sig lika behövda. Det var även de som
sa att de inte var de duktiga yrkesmän/kvinnor som företaget egentligen ville
ha. I och med att de inte behärskade nyckelmaskinerna fick de inte heller
feedback på samma sätt som tidigare då de såg vad de producerade och fick
lön därefter. För egen del lyfte de ändå fram vikten av att ha ett arbete, och
att ha ett arbete där man bodde, och att man i dagens läge fick vara glad över
att ha ett arbete.
De som beskrivs som engagerade hade då intervjuerna gjordes, varierade
uppgifter inom ramen för vad som var möjligt på avdelningen. De hade
kontroll över större delar av produktionen och de behärskade nyckelmaskiner
som flera ansåg gav dem feedback på utfört arbete. De sa också att de trivdes
med arbetet överlag, men att industrijobb på golvet kanske inte var något att
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sträva efter. Även i denna grupp sa flera att de var glada över att ha ett arbete
och i synnerhet där man bodde, eftersom de inte ville flytta från orten.

9.4.4 Läraktiviteter i förändringsprocessen
Det finns skillnader mellan grupperna hur organiseringen av läraktiviteterna
och förändringsprocessen påverkade deltagandet. Vad som tydligt framgår är
att läraktiviteternas utformning har haft störst betydelse för gruppen osäkra.
De tyckte inte att det funnits tillräckligt med tid, inte heller gavs det utrymme
i form av planerade lärsituationer. I ifråga om stöd från arbetskamrater,
handledare och ledning, bedömde de anställda i denna grupp stödet som
svagt. Till det kan anföras att de nya arbetsmomenten fordrade mer av
datorkunnande samt engelska, som flera inom gruppen inte ansåg sig
behärska. Tidsfaktorn spelade då en mer avgörande roll. Det var även upp till
de anställda att själva planera och organisera läraktiviteterna, vilket
fungerade som en tröskel för flera. Att ha rimliga krav samtidigt som det
fanns stödjande strukturer av olika slag kan tolkas vara viktiga faktorer för
den här gruppen, liksom för andra grupper. Men det märktes särskilt för
gruppen osäkra då de hade upplevt kraven för hög och därmed undvikit
aktiviteterna ifråga.
Även de anställdas ointresse i gruppen de motvilliga, skulle för vissa av
dem delvis kunna tolkas i termer av läraktiviteternas organisering.
Läraktiviteterna var inte tillräckligt attraktiva, samtidigt som själva
produktionen för några tog tid från läraktiviteterna. De var kunniga inom en
begränsad del av avdelningen och tyckte inte att de kunde eller ville inte
lämna ifrån sig uppgifterna till mer okunniga för att gå iväg och lära nytt på
annat håll. För dem som sa att de kunde om de ville, var sannolikt inte
läraktiviteternas utformning hindret, utan andra faktorer hade säkert
inflytande.
Gruppen engagerade delade inte beskrivningen om läraktiviteternas
organisering. De menade att det funnits tilläckligt med tid samt att stöd hade
funnits om de hade behövt det. De hade tagit för sig på ett annat sätt och hade
inte dragit sig för att fråga om de hade haft det behovet. Deras uppfattning
var att de arrangerade lärsituationerna gav tillräckligt stöd i
förändringsprocessen.
Hur organisationsförändringen planerades och genomfördes har haft
olika betydelse för grupperna. Vad som framträder är att den grupp som
kategoriserats som motvilliga har inte känt sig delaktiga i
förändringsprocessen. Några hade dåliga erfarenheter från tidigare
förändringar. De var kritiska till den senaste förändringen och hade i flera
avseenden inte varit överens om hur och varför förändringen skulle ske. Det
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rådde exempelvis inte konsensus kring målen. Några upplevde att ledningen
inte tagit deras synpunkter i beaktande utan den hade bestämt ”över huvudet”
på dem. De hade protesterat mot förfarandet genom att inte delta fullt ut.
Ledningen hade i detta sammanhang även en annan tolkning, och
menade att de anställda som de ansåg vara motvilliga hade haft ett sådant
förhållningssätt även innan förändringen genomfördes. Denna grupp hade
haft lika möjlighet som de övriga att vara delaktig. Det går inte att utesluta att
de anställda kan ha burit med sig erfarenheter från tidigare, som inte kommit
till uttryck i intervjuerna som kan ha betydelse för ställningstagandet.
De två övriga grupperna beskrev att de mer eller mindre varit med och
haft synpunkter på förändringen, och även om de inte varit delaktiga
upplevdes det inte som något problem. De sa alla att de överlag hade förstått
varför företaget agerade som de gjorde utifrån de uppsatta målen, och att man
som anställd var tvungen att ”hänga med”, eftersom företaget agerade inom
en stark konkurrensutsatt världsmarknad. De delade med andra ord till stor
del företagets intentioner och visioner.
Företagets krav på förändring uppfattades således olika av grupperna och
utövade olika tryck och/eller stöd på de anställda. Det kan konstateras att de
mer eller mindre uttalade kraven från ledningen att förändringar måste ske,
var en nödvändig ”knuff i ryggen” för många. Att de i någon mening hade
tvingats in i sammanhanget för att komma över de upplevda barriärerna,
gjorde att de nya utmaningarna inte längre tedde sig så främmande. Vissa
reagerade dock tvärt om, med att inte delta. Tidigare hade det alltså inte
funnits uttalade krav på förändring för alla anställda på avdelningen, utan det
fanns en viss grad av valmöjlighet.
Ovan har en rad olika faktorer beskrivits som de olika grupperna förhöll
sig till på olika sätt. Till sist kommer aspekter i den yttre kontexten, som de
anställda också skulle förhålla sig till.

9.4.5 Yttre kontext
Vad som var gemensamt för grupperna var att alla tycktes ha påverkats av
den situation som företaget befann sig i, men att de reagerade olika på den.
De anställda levde i en verklighet där viss produktion hade flyttat till
låglöneländer. Det blev tydligare på ett annat sätt än tidigare att förändringar
måste till för att företaget skulle vara konkurrenskraftigt. Därmed var det
tvunget att de anställda ökade sin kompetens för att bli mer flexibla. Detta
hade berört de anställda på olika sätt. Som ett svar på omgivningens krav var
de engagerade och osäkra motiverade att delta. De accepterade de rådande
förhållandena och agerade därefter. Det underlättade för dem när företaget
gick bra, och det spreds en positiv anda i företaget. De motvilliga däremot var
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inte utifrån de yttre kraven motiverade att delta. Företaget i den större
koncernen var anonymt för dem och de kopplade företaget till aktieägarna
som de alltså skulle arbeta för.
Som en ytterligare konsekvens hade de anställda som arbetat länge och
inte tillräckligt vidgat sin kompetens fått erfara att många tjänsteår inte längre
var en garanti för att få vara kvar på företaget. Det var något nytt för dem
eftersom företagets tidigare hade präglats av expansion och nyanställningar.
Företagsledningen var tydlig i sitt uttalande om att de ville behålla dem som
hade den efterfrågade kompetensen. Att ha varit en trogen arbetare och lojal
mot företaget var alltså kvaliteter som inte längre räckte, utan fler
kompetenser efterfrågades. I gruppen osäkra märktes en besvikelse över hur
det hade förändrats från att de tidigare kände sig mer behövda på företaget till
att mer känna sig vara i vägen. Till det kan läggas att vid den period då
intervjuerna genomfördes var arbetslösheten hög i regionen och industrin
fortsatte att rationalisera med färre arbetstillfällen som följd. Flera anställda
framhöll också vikten av att bo på orten, och de hade svårt att tänka sig andra
alternativ.
Inom grupperna de engagerade och de motvilliga finns anställda som
uttryckte en besvikelse över att de hade arbetat på samma arbetsplats år ut
och år in, när det var föränderlighet som gällde. Att ha förändrats i arbetet var
ett sätt för de engagerade att tackla den mer eller mindre uttalade
påtryckningen som tycktes finnas, medan gruppen motvilliga istället ville
byta arbete.
Sammantaget kan sägas att de anställda påverkades av den situation
företaget befann sig i, men grupperna reagerade olika. I det stora hela
motiverades de engagerade och de osäkra av dessa yttre förhållandena,
medan gruppen de motvilliga istället svarade med att inte vilja delta i
läraktiviteter.
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Diskussion

Vilka faktorer kan förklara individers deltagande i olika typer av
läraktiviteter för att lära nytt och bredda yrkeskunnandet? Det är den fråga
jag vill söka svar på i denna studie. För att besvara frågan har studien
fokuserat på individrelaterade och organisatoriska faktorer och deras
betydelse för faktiskt deltagande och inställning till deltagande i
läraktiviteter. Ett grundantagande har varit att dessa faktorer påverkar
individers motivation att delta.
De olika faktorerna har belysts i empirikapitlen, som har analyserats i
kapitel 9 efter hur deltagarmönstren såg ut hos de olika individerna. Mot
bakgrund av dessa resultat kommer jag i det här avslutande kapitlet att
diskutera de faktorer som antas påverka individers olika deltagarmönster
utifrån de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Jag belyser de
olika teoriernas förklaringsvärde, samt ger några reflektioner kring praktiska
konsekvenser och fortsatt forskning.

10.1 Sammanfattning av studiens resultat
Vad som framkom i denna studie var att de anställda på den studerade
avdelningen deltog i olika omfattning i de läraktiviteter de förväntades delta
i, och att de hade olika inställning till deltagandet. I analyskapitlet har tre
olika deltagarmönster urskiljts och individer har på basis av detta grupperats
som engagerade, motvilliga respektive osäkra12.
De engagerade deltog i hög grad i de läraktiviteter som erbjöds av
företaget i samband med en organisationsförändring. De talade även i termer
av att de tyckte det var intressant och utvecklande. De motvilliga deltog i viss
utsträckning och ibland i hög utsträckning, men motvilligt och de visade
ringa intresse eller engagemang. De osäkra slutligen deltog i mindre grad och
förhöll sig ambivalenta till deltagande i de olika läraktiviteterna.
Vilka faktorer utifrån den empiriska analysen visade sig ha betydelse för
individers deltagande? För det första kan konstateras att olika faktorer har
inflytande för olika grupper. I gruppen engagerade finns de med gott
självförtroende något som kan ha grundlagts tidigt, men som också kan ha
växt fram i arbetet. De hade undan för undan kunnat ta på sig uppgifter och
12

Det är en analytisk kategorisering som är avsedd att beskriva och hitta samband,
inte för att göra urval. Det handlar inte om några oföränderliga gruppbildningar, utan
den enskilde kan byta grupp beroende på eget agerande och i samspel med att
omgivningen förändras.
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kommit in i en positiv lärspiral. I och med detta fick de en större kunskap och
överblick över arbetet. Behärskade de nyckelmaskinerna hade de exempelvis
på ett tydligare sätt individuellt kunnat få feedback för sitt arbete. Deras
uttalade motiv var att få varierade uppgifter, högre lön, ett intressantare
arbete och viljan att mer personligen utvecklas. Det som krävdes av dem
upplevde de som uppnåeligt och såg således inte några större hinder att lära
nytt. De såg heller inte några hinder att ta tid för lärutrymme och kunde
använda sina arbetskamrater som stöd vid olika lärtillfällen.
De motvilliga var inte ense med företaget om de mål som fanns uttalade
bakom förändringen, och inte heller med det sätt varpå förändringen
planerades och genomfördes. Några hade negativa erfarenheter från tidigare
förändringar. De sa sig ha de kunskaper som krävdes för att delta i
läraktiviteterna, och de hävdade att de skulle kunna delta om de ville. De som
var minst intresserade hade skaffat sig en motattityd och de tycktes stödja
varandra i det förhållningssättet. De kan ha hamnat i en negativ lärspiral i
relation till arbetet, och de talade istället om fritiden och viljan att göra annat.
De osäkra hade arbetat länge på företaget och med relativt enahanda
arbetsuppgifter, med lågt inflytande i och över arbetet. De hade enbart
inblickar i delar av verksamheten. Vissa hade mindre kunskaper inom de
områden som efterfrågades. Det rörde ämnen som engelska och data, som var
mindre vanliga under deras skoltid. Hur läraktiviteterna organiserades visade
sig ha stor betydelse för den här gruppen. De upplevde otydligheter när det
gällde hur och när i tiden lärtillfällena skulle genomföras. Dessutom fanns det
inte tillräckligt med tid för att lära, och handledarna fungerade inte fullt ut
som stöd. Det kom att bli den enskildes ansvar att mer eller mindre ta för sig,
göra plats och kräva tillgång till läraktiviteter, vilket har verkat hindrande för
denna grupp.
I det följande används de tidigare presenterade teoretiska perspektiven
för att söka förklara de olika deltagarmönstren, kopplat till tidigare forskning.

10.2 Vilka faktorer kan förklara skillnader i
deltagande?
En viktig utgångspunkt har varit att deltagande i läraktiviteter kan förklaras
utifrån individrelaterade faktorer, och den kontext som individen verkar
inom, samt interaktionen dem emellan. En annan utgångspunkt har varit att
människan handlar avsiktligt utifrån bakgrund, tidigare erfarenheter och
förutsättningar i omgivningen. Det inbegriper även att människan handlar
utifrån vad hon anser sig vara kapabel att utföra, som då till stor del blir en
fråga om självförtroende (jfr self-efficacy). Att tro sig om att kunna, kan
ibland ha större betydelse än det faktiska kunnandet.
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De anställda i den här studien fanns i ett sammanhang där det fanns ett mer
eller mindre uttalat önskemål eller krav på förändring från företaget, men det
kan även sägas att det fanns krav från samhället i stort, där begrepp som
föränderlighet och flexibilitet gjorde sig gällande. Önskemålen eller kraven
uppfattades dock olika av de anställda.

10.2.1 Betydelsen av yttre och inre motiv.
Förväntan-valensteorin13 (jfr Kaufmann & Kaufmann, 1998; Rubenson,
1976) utgår från att människan har motiv (eller behov) för sina handlingar,
men motiven skall ses i relation till tidigare erfarenheter och den situation
hon befinner sig i.
Den grupp som deltog i läraktiviteter i hög grad angav ökad lön och
varierade uppgifter som motiv för sitt deltagande. Enligt Larsson m.fl. (1991)
har arbetare oftast en instrumentell syn på arbete och utbildning (se även
Illeris, 2003). Den här studien visar dock att flera industriarbetare angav skäl
som kan föras till de inre motiven (jfr Deci & Ryan, 1985). De talade i termer
av att vilja utvecklas, få ökad kompetens och att det är roligt att kunna.
De uttalade motivens faktiska betydelse för deltagande i läraktiviteter är
svår att utröna. Det går inte att utesluta att det har funnits andra motiv, som
kan ha formats efter hand i själva handlingen som en kontextuell teori skulle
kunna hävda (Volet & Järvelä, 2001). Det visade sig i studien att flera hade
lärt sig en del maskiner, snarare som en följd av mer eller mindre planerade
delhändelser, än på grund av på förhand formulerade motiv. Lönen och
arbetsuppgifternas utformning är dock konkreta och lätta motiv att ange. Det
var också vad ledningen företrädesvis lockade med för att få de anställda att
lära de nya uppgifterna.
I det här fallet var det ett mer eller mindre uttalat krav från företaget att
de anställda skulle delta i läraktiviteter, men kravet uppfattades olika av de
anställda. Det var även ett påtagligt krav i den meningen att det fanns en risk
att bli friställd. Flera uppfattade således kompetensutveckling som ett sätt att
få behålla arbetet. Även om krav på deltagande fanns, var det inte det som
gruppen engagerade lyfte fram som motiv för handlande. De hade hittat egna
framåtsyftande motiv för handlandet som kan beskrivas som motivation att
delta utifrån egna motiv snarare än företagets motiv. De hade även bedömt att
förändringens mål var eftersträvansvärda, att deltagandet var en väg till
målen samt att målen var möjliga att uppnå. Sammanfattningsvis går det
13

Anställda måste uppleva att läraktiviteterna är värdefulla i förhållande till behoven
eller önskemålen (valens). Sedan måste individen tro sig ha möjlighet att genomföra
läraktiviteten samt bedöma att deltagandet ska leda till vissa önskvärda konsekvenser
(förväntan).
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således att förklara de engagerades deltagande utifrån förväntan–
valensteorin. De motiv som fanns – eller som de skapade – var
eftersträvansvärda, och gav önskvärda konsekvenser.
Ökad lön, mer varierade uppgifter eller att få behålla jobbet var dock inte
tillräckliga incitament för de två övriga grupperna. Deras icke-deltagande kan
emellertid också tolkas enligt förväntan-valensteorin. De motvilliga bedömde
att läraktiviteterna inte var värdefulla för egen del och de gav inte önskvärd
utdelning. Det var snarare företagets behov och det ställde man inte upp på
(se vidare avsnitt 10.2.5). Gruppen osäkra trodde sig inte kunna klara av de
nya uppgifterna, något som enligt förväntan-valens behövs för motivationen
(se nedan).
Vilka faktorer kan stödja motivationen att delta, eller uttryckt i förväntanvalensteorins terminologi, vilka faktorer kan stärka valensen och förväntan?

10.2.2 Betydelsen av utbildningsnivå, tidigare
läraktiviteter och självförtroende
Det har visat sig i olika studier att de med låg formell utbildning deltar
mindre i utbildning på arbetsplatsen. LO-arbetare inom Skogs- och Träfacket,
som de anställda tillhörde, har låg formell utbildningsnivå och näst minst
utbildningsdagar per år (LO, 2002, 2003; SCB, 2002). Dessutom var den
studerade avdelningen i huvudsak en manlig arbetsplats, och män deltar i
mindre utsträckning i formella läraktiviteter (Thursfield & Henderson, 2004).
Den studerade gruppen, företräder således en grupp som – i förhållande till
andra grupper i samhället och inom arbetsmarknaden – har ett lågt deltagande
i läraktiviteter. Men som denna studie visar är inte denna grupp
kollektivarbetare någon enhetlig grupp.
Inom utbildningsforskningen har det varit vanligt att förklara individers
skilda deltagarmönster i formella utbildningar utifrån social bakgrund och
utbildningsbakgrund (OECD, 2004). I denna studie tyder det på ett
motsvarande samband i fråga om utbildningsbakgrund. De med högre formell
utbildning deltog i högre grad, och inom gruppen osäkra, som deltog minst,
fanns de med lägsta utbildningsnivån. De osäkra hade med andra ord ingen
större erfarenhet av tidigare formaliserade lärtillfällen. Det var också den
gruppen som inte tyckte sig ha tillräckliga kunskaper för att lära sig de nya
momenten, åtminstone inte att lära sig dem inom den tidsram som fanns till
förfogande.
Varför gruppen osäkra hade ringa erfarenhet av lärtillfällen går delvis att
förklara utifrån skolsystemet och arbetslivet. Gruppen som deltog minst hade
högre medelålder än de övriga. Det betyder att den obligatoriska skoltiden
var kort. De hade inte kommit i kontakt med och hade inte kunskaper i
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ämnen som efterfrågades i arbetet. Vidare hade arbetet i regionen inte krävt
högre formell utbildning. Gruppen hade heller inte i så hög grad tidigare
deltagit i läraktiviteter på arbetet, eftersom det förekommit i mindre
utsträckning. Kopplat till aktuell forskning om s.k. läridentiteter (se t.ex.
Gorard & Rees, 2002), kan man tolka detta som att flera i gruppen osäkra
hade en svag läridentitet. Det äldre som har deltagit i hög grad finns inom
gruppen de engagerade. De tycks ha utvecklat en annan läridentitet, något
som kan ha med lärerfarenheter från tidigare arbeten att göra. Ålder i sig är
alltså inte en förklarande faktor. Genom att ”titta bakom” åldersfaktorn och ta
hänsyn till tidigare lärerfarenheter kan förklaringar finnas där.
Inom utbildningsforskningen är det vanligt att dela upp deltagarna efter
ålder, eftersom man menar att studerande i olika åldrar har olika behov som
behöver tillfredställas (jfr Illeris, 2001). I den här studien, som rör deltagande
i läraktiviteter på en arbetsplats, tycker jag inte att man kan dra den
slutsatsen. Behoven kan vara de samma, men hindren ter sig olika mellan
åldersgrupperna.
Utbildningsnivå och erfarenheter från läraktiviteter på arbetet, kopplat till
den kunskap de anställda upplevde sig ha, skulle kunna förklara en del av de
skilda deltagarmönstren. De som deltog i lägre grad kan utifrån förväntan–
valensteorin tolkas som att de inte tyckte sig ha tillräckliga kunskaper och de
förväntade sig därmed inte att klara av att genomföra läraktiviteterna under
de förutsättningar som gavs. Ansåg sig de anställda ha kunskaper, var de i
högre grad motiverade att delta. Men det finns även de som ansåg att de hade
erforderliga kunskaper, men som ändå inte deltog. Det ser vi i gruppen
motvilliga, som inte var motiverade att delta, trots att de sade sig besitta de
kunskaper som krävdes. De tyckte inte heller att de motiv som den aktiva
gruppen angav var tillräckliga incitament för deltagande. Som Rubensson
(1977) lyfter fram måste hänsyn tas till tidigare erfarenheter och den aktuella
situationen för att förklara deltagande.
De som hade den högsta utbildningsnivån på avdelningen var kvinnor.
Det verifierar den forskning som finns. Kvinnor deltar mer än män i formella
utbildningar och de tenderar också att ha högre utbildning än män i samma
typer av arbeten (SOU 2005:66). Kvinnor med barn deltar mindre i formella
utbildningar än kvinnor utan barn (Hewison, Dowswell & Millar, 2000). Vad
gäller deltagande i läraktiviteter på arbetet, kan jag inte bland den lilla grupp
av kvinnor som fanns på avdelningen se någon sådan skillnad.
Utbildningsnivå och tidigare erfarenheter från läraktiviteter kan ha
inflytande på individers självförtroende, som i sin tur kan ha betydelse för
individers deltagande i läraktiviteter. Det visar även denna studie.
Självförtroende är ett vitt begrepp, men jag använder det här som en känsla
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av att våga och kunna, och något som är situationsbundet (jfr Banduras,
1997, begrepp self-efficacy).
Den grupp som deltog mest uppvisade ett förhållandevis stort
självförtroende. Gruppen hade tidigare erfarenheter av att klara av nya
uppgifter i arbetssituationen. De hade även sett andra, som i stort sett var i
samma situation behärska nya situationer, och de tyckte dessutom att de hade
de kunskaper som krävdes för att kunna tillägna sig mer. Det är något som är
viktigt för individers ”self-efficacy”, enligt Maurer (2001). I gruppen finns
även de som har högst utbildningsnivå. Den grupp som deltog minst varken
vågade prova, eller tyckte sig kunna utföra de uppgifter de stod inför, och
dessa personer var därför tveksamma till att delta. Vad som gjorde dem
tveksamma kan ha att göra med att de hade begränsad erfarenhet av
lärtillfällen i arbetet, en låg utbildningsnivå och saknade kunskaper i ämnen
som efterfrågades. Men det går inte att förklara deltagande enbart utifrån
självförtroende, vilket gruppen motvilliga är exempel på.

10.2.3 Betydelsen av hur arbetet är utformat
Enligt Hackman och Oldman (1980) bör ett arbete som stärker motivationen
att utvecklas vara varierat, inrymma helheter, kännas meningsfullt, ge
utrymme för självbestämmande och ge feedback på det som uträttas.
De anställda som hade arbetat länge med rutinartade uppgifter och där
bestämmandegraden var liten, hade således inte förutsättningar för att
utvecklas vidare i arbetet. Att monotona arbeten kan leda till att anställda
passiviseras har visat sig i tidigare forskning (Lennerlöf, 2002). De anställda
som kom in i produktionen när arbetsuppgifterna började förändras hade
därmed ställts inför och fått mer varierade uppgifter. Det i sin tur ledde till att
de fick feedback för det som gjordes, något som antas stärka motivationen
(jfr Hackman & Oldman, 1980).
Oftast var det teamen som fick återkopplingar på arbetsprestationen. En
fråga att ställa i sammanhanget är i vilken grad belöningen måste vara
individuell, eller om kollektiv belöning kan ha samma effekt. En liknande
fråga kan ställas vad gäller kollektivt och individuellt ansvar. Eftersom
teamet hade ansvar för produktionen, kan man undra vad det är som krävs för
att individen skall tycka sig ha ansvar, något som enligt Hackman och Oldman
(1980) stärker motivationen.
En rimlig sammanfattande slutsats är att ju fler uppgifter de anställda
kunde utföra, desto mer varierat blev arbetet som i sin tur medförde större
överblick över produktionen. Fler arbetsuppgifter på den studerade
arbetsplatsen innebar att även nyckelmaskinerna behärskades och med dem
följde feedback över det gjorda arbetet samt mer ansvar. Fler arbetsuppgifter
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kunde även leda till högre grad av autonomi. Anställda som hade denna
utveckling kom sannolikt in i positiva lärspiraler.
Förutom Hackman och Oldmans modell över arbetskarakteristika kan
deltagande tolkas ur perspektivet kontextbunden motivation, i bemärkelsen
att motivationen formas i handling (Järvelä, 2002). Att delta i arbetsplatsens
olika aktiviteter är i själva handlingen motivationsskapande. Det skulle även
kunna ses i termer av strävan mot en yrkesidentitet. Genom att lära sig
avdelningens alla uppgifter blir man en kompetent och fullfjädrad
industriarbetare (jfr Lave, 1997; Lave & Wenger, 1991)
I resonemangen kring arbetet är det inte först och främst arbetets
utformning som de anställda för på tal, utan hur man trivs med arbetet som
helhet. Två av grupperna beskrev arbetet som en viktig del i livet (jfr
Wikman, 2005). De trivdes överlag med arbetet där faktorer som
arbetskamrater och arbetstider var betydelsefulla. Det handlade inte enbart
om att tjäna pengar utan det var framför allt den sociala delen som lyftes
fram, en s.k. moderatorvariabel14 enligt Hackman och Oldman (se även
Gardell, 1970; Nordhaug, 1994). Kvinnorna angav även att lönen var
tillfredsställande, vilket också är en s.k. moderatorvariabel. De motvilliga gav
en negativ bild av arbetet. De använde ord som enahanda, tråkigt och
oviktigt. Utifrån de synpunkterna var inte arbetet motivationsskapande
(Hackman & Oldman, 1980). De lyfte framför allt fram fritiden och dess
aktiviteter som mycket viktiga i deras liv. Gruppen jobbade trots allt kvar på
företaget, vilket kan ha att göra med de svårigheter som finns med att ändra
invanda mönster (Nordhaug, 1994).
Hackman och Oldman (1980) lyfter i sin arbetskarakteristikamodell fram
arbetstillfredsställelse som en motiverande faktor. Utifrån ett genusperspektiv
är det intressant att konstatera att kvinnorna såg industriarbetet som ett bra
arbete i förhållande till andra arbeten som stod till buds bl.a. ifråga om lön.
De kopplade även arbetet till familjelivet och tyckte att arbete och familjeliv
gick relativt bra att kombinera. Det är också vad t.ex. Westring-Nordh och
Eiman (2004) visar i sin studie om flexibla arbetstidsmodeller inom
omsorgsarbete. Kvinnorna planerar sin arbetstid i hög grad utifrån
familjelivet.
Männen i den här studien tog inte upp dessa aspekter. Vissa reagerade
bland annat på att lönen var låg, som i och för sig skulle kunna kopplas till att
de såg som familjeförsörjare, och därmed hade lägre arbetstillfredsställelse.
De uttalade och kopplade inte arbetstillfredsställelsen direkt till familjen.

14

Hackman och Oldman använder begreppet moderator för faktorer utanför själva
arbetsuppgifterna som exempelvis trivsel och lön.
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Däremot uttalade de en tillfredställelse över att arbetstiderna gick bra att
kombinera med fritidsintressen.

10.2.4 Betydelsen av stöd i läraktiviteterna
Det finns en betydande skillnad grupperna emellan vad gäller hur de
uppfattade läraktiviteternas organisering. För två av grupperna tycks inte
läraktiviteternas organisering ha varit hindrande för deltagande. Däremot
hade det för gruppen osäkra inte funnits tillräckligt med stöd. Det handlar
sammantaget om stöd i lärprocessen – i form av tid och utrymme, av
strukturer i planeringen och genomförandet av läraktiviteterna samt
personligt och socialt stöd (handledning, vägledning, uppmuntran etc.) av
kamrater, handledare och ledning.
I forskning om deltagande talas om vikten av att stödja lärprocesserna,
och det är viktigare för vissa grupper än andra (Bron & Stattin, 2004; Eraut
m.fl., 2000; Thursfield & Henderson, 2004). Min studie visar att det blev
mycket den enskildes ansvar att själv planera och organisera lärsituationen,
vilket var hindrande för gruppen osäkra. Vidare var handledarna inte alltid
det pedagogiska stöd som behövdes. Kopplingen mellan att vara en duktig
yrkesman och en duktig handledare är inte självklar, vilket betyder att
handledaren i sin tur kan behöva stöd i sin pedagogiska uppgift (jfr
Höghielm, 2005). Att omgivningsfaktorerna i handlingssituationen spelar stor
roll framträder här tydligt.
Det tycktes även vara viktigt för de osäkra, att den grupp som deltog i
läraktiviteterna var någorlunda homogen. Emotionella aspekter kan här ha
haft betydelse. De ville inte visa sina tillkortakommanden. Om alla stod på
ungefär samma kunskapsnivå och utsattes för liknande krav, kunde de på ett
lättare sätt ta hjälp och stöd av varandra. I det sammanhanget är det inte
entydigt att heterogena grupper är att föredra som har hävdats för att undvika
”groupthink” och gynna lärande (Ellstöm, 1992; Nordhaug, 1994).
Gruppen motvilliga däremot tycktes ha bildat en gruppnorm som inte
gynnade ett deltagande (jfr Linnenbrink & Pintrich, 2002; Nordhaug, 1994).
Det kan tolkas som en egen “community of practice” i en “community of
practice” (jfr Lave, 1997; Lave & Wenger, 1991), något som kan jämföras
med Lysgaards (1961/2001) resonemang kring hur arbetarkollektiv kan agera
(se vidare nedan). Enligt den engagerade gruppen var det en tillåtande och
stödjande lärandekultur (jfr Ellström, 1992). De frågade andra om det
behövdes och sa att de vågade ”göra bort sig” inför gruppen. Det var något
gruppen osäkra inte talade om, och de utsatte sig ogärna för sådana
situationer i arbetsgruppen. Även om det hade förekommit ”gliringar” från
arbetskamrater hindrade det inte den engagerade gruppen från att delta. Det
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går således även att hävda att på grund av att det var heterogena grupper på
hela avdelningen kunde förändring ske, men till ett högt pris för en del.
Enligt Lave och Wengers (1991) resonemang om att gå från perifert
handlande mot det centrala, är det viktigt att successivt få lära och så
småningom bli ”mästaren”, som i det här fallet var den mångkunnige. I
synnerhet för de osäkra visade det sig vara viktigt att i sin egen takt få prova
på, att få handledning, att få tid för att reflektera och testa, i ett tillåtande
lärklimat. Det är ett annat sätt att uttrycka behovet av en stödjande struktur.
Ett ytterligare stöd var facket. Det lokala facket verkade för att de
anställda skulle kunna kompetensutvecklas och arbetade mycket aktivt med
det nya lönesystemet. Dock fanns en tvekan, om än inte så tydlig, att arbetare
inte borde arbeta med uppgifter som handlar om att leda och styra, dvs.
typiska tjänstemannauppgifter. Denna syn, som rör sig om kulturkrockar
inom arbetarkollektivet skulle kunna verka hindrande för deltagandet
(Ellström, 2000). Det fanns även en värderingsskillnad, som i första hand
märktes i gruppen motvilliga, mellan arbetsuppgifter som ”att producera” och
”att bara hålla på med papper”.
En ytterligare aspekt är hur kurserna var utformade. En del visade en
skepsis mot just kurser. Det fanns en tveksamhet och även en rädsla hos vissa
inom grupperna att kurserna skulle vara skollika och att man skulle sitta still
och lyssna. Inom den engagerade gruppen fanns de som ansåg att det var
intressant med kurser som knöt an till företaget och som kunde ge ett bidrag
till en helhetssyn av verksamheten. Det i sin tur kan vara motiverande utifrån
vad Hackman och Oldman (1980) menar med vikten av att ”se helheter” Det
var vad gruppen engagerade ansåg. Att sedan få använda sig av de
förvärvade kunskaperna var något som efterfrågades av de anställda Det kan
knytas till kopplingen mellan individuellt lärande och organisatoriskt lärande
(Elkjaer, 2001), något som t.ex. LO arbetar för för sina grupper (LO, 2003).

10.2.5 Betydelsen av delaktighet och konsensus om
målen
Grupperna reagerade mycket olika på förändringsprocessen som helhet. De
motvilliga påtalade att de inte kände sig delaktiga i förändringsprocessen. De
uttryckte ett missnöje över att ledningen hade bestämt ”över huvudet på dem”
hur de skulle handla, och de var överlag inte ense om målen med
förändringen, vilket är en viktig faktor för förändringsbenägenheten
(Ellström, 2001).
Deras negativa inställning till att delta i läraktiviteter har likheter med
det passiva motstånd som forskning visar på bland underordnade i en
hierarkisk organisation. Lysgaard (1961/2001) visar hur arbetarkollektivet
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står för en ”vi”- mot dom-känsla”. Om en anställd engagerar sig för mycket i
verksamheten, kan det ses som en ambition att bli tjänsteman och som en
strävan att lämna och svika kollektivet. Aronsson (1995) talar på ett likartat
sätt om begreppet motvärnskompetens som ett sätt för underordnade anställda
att försöka stå emot rationaliseringar som har negativa effekter på t.ex.
arbetsmiljön. Dessa teorier visar på vikten av att ha ett konfliktperspektiv i
analysen av kompetens- och utvecklingsfrågor, särskilt när det gäller
industriarbete och i traditionella miljöer.
Utifrån hur de anställda såg på läraktiviteterna och förändringsprocessen
kan det tolkas i termer av förväntan-valens (Rubenson, 1976). De som var
kritiska till förändringen var i flera avseenden inte överens om hur och varför
förändringen skulle ske. Den var så att säga inget mål att sträva mot. De såg
med andra ord inte något värde med förändringen, som inte heller gav en
önskvärd utdelning för dem. De andra grupperna var överens om företagets
mål. Även om de ville se andra mål så hade de en förståelse för varför
företaget agerade som de gjorde och accepterade därmed förändringen. De
osäkra såg däremot hinder i att de inte trodde att de skulle klara av
lärsituationen.
Utifrån ett mer kontextuellt perspektiv på motivationsbegreppet (Volet,
2002) kan anställdas delaktighet i förändringsprocessen ses som just
motivationsskapande. Viktiga förhållanden kan då vara att få vara med vid
planeringen och i genomförandet för att få ge synpunkter på den
organisationsförändring som man som anställd är en del av. Det handlar även
om att successivt få prova, få feedback och erkännande, dvs. i själva
handlingen skapas motivation. Likaså lyfts i det kontextuella perspektivet de
sociala relationerna fram som viktiga för motivationen (Linnenbrink &
Pintrich, 2002).
Ett arbete som är organiserat så att det ger utrymme för lärande gör att
anställda är mer motiverade till förändringar i arbetet, men förändringarna får
inte vara för stora (Svensson m.fl. 2002). Vissa hävdade att förändringarna
hade gått för snabbt, medan andra menade att de istället hade gått alldeles för
sakta. Det finns de i gruppen motvilliga som sa att det hade gått för sakta. Det
skulle kunna tolkas som att de hade hunnit tröttna och därmed passiviserats.

10.2.6 Omvärldsfaktorernas betydelse
De yttre omvärldsfaktorerna visade sig påverka de anställda såväl direkt som
indirekt. De två grupperna engagerade och osäkra ställde upp på företagets
krav och sa sig förstå varför företaget handlade som de gjorde. Enligt
Thomsen och Hoest (2001) är anställda mer motiverade för lärande om de har
information om omgivningen och dess villkor. Det var en realitet att arbeten

174

10 – Diskussion

hade försvunnit, och de anställda var därmed inte längre säkra på att få
behålla arbetet, även om de hade arbetat länge vid företaget. Företaget ville
ha mångkunnig personal som var flexibel i sitt arbetssätt.
I det här sammanhanget kan den yttre motivationen vara drivkraften (jfr
Deci & Ryon, 1985), dvs. anställda kan vara motiverade att delta för att få
behålla arbetet (se även 10.2.1), där den starka viljan att få bo kvar på orten
sannolikt spelade roll. För den osäkra gruppen reste sig däremot hinder som
var mer eller mindre svåra att ta sig över. Det kan betyda, som Illeris (2003)
lyfter fram, att det kan vara svårt för dem som har växt upp i en situation där
stabilitet har hyllats. Identiteten kan rubbas när tidigare sätt att förhålla sig till
arbetet ifrågasätts. För de som i större utsträckning haft begrepp som
föränderlighet, rörlighet och flexibilitet med sig, kan det vara viktigt att i
arbetet få känna sig berörda av de begreppen (jfr Sennett, 2000). De
engagerade tycktes i arbetet ”ta hand om” dessa begrepp, medan gruppen
motvilliga i stället såg en lösning genom att vilja byta arbete.
På grund av de regionala förutsättningarna kan de anställda ha utvecklat
en läridentitet (jfr Gorard & Rees, 2002) som inte underlättade ett deltagande
i läraktiviteter. Som Gorard och Rees skriver påverkas läridentiteten av
individens biografi och den tidsperiod och plats hon/han befinner sig inom.
Efterfrågad kompetens och tillgång till arbete i regionen har varit sådana att
individers läridentitet troligtvis inte har stärkts. Vissa tycktes dock ha
utvecklat sin läridentitet i arbetet som understött fortsatt lärande.
Grupperna tolkade således konsekvenserna av den yttre kontextens
inverkan olika. Gruppen motvilliga uppvisade ingen större oro för de
farhågor som utmålades. De valde eller hade en önskan om att sluta på
arbetet, i stället för att delta i lärprocesser och på så sätt kanske fortbättra sina
utvecklingsmöjligheter.

10.2.7 En sammanfattande slutsats
Utgångspunkten har varit att beskriva och förklara 20 industriarbetares
deltagande i läraktiviteter utifrån individrelaterade faktorer och det
sammanhang de verkar i och har verkat i. I studien framträdde tre
deltagarmönster.
Utifrån diskussionen ovan kan slutsatsen dras att det inte går att hitta
några faktorer för att entydigt och generellt förklara de anställdas deltagande i
läraktiviteter. Det går dock att lyfta fram faktorer som har större betydelse för
vissa grupper. I tabell 10.1 presenteras en schematisk översikt över de
faktorer som i denna studie visade sig ha betydelse för de olika gruppernas
deltagande i läraktiviteter.
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Tabell 10.1. Olika faktorers förklaringsvärde för de olika gruppernas deltagande i
läraktiviteter, samt om faktorerna påverkade deltagandet negativt eller positivt.

Påverkansfaktorer

Förklaringsvärde för
deltagande i läraktiviteter
De engagerade De motvilliga De osäkra

Inre motiv för
deltagande
Yttre motiv för
deltagande
Utbildningsnivå och
tidigare läraktiviteter
Självförtroende

starkt/positivt

svagt

svagt

starkt/positivt

svagt/positivt

svagt/positivt

starkt/positivt

svagt

starkt/negativt

starkt/positivt

svagt

starkt/negativt

Arbetets utformning

svagt/positivt

svagt

starkt/negativt

Stöd i läraktiviteter

svagt

svagt

starkt/negativt

Delaktighet

svagt

starkt/negativt

svagt

Konsensus runt målen svagt

starkt/negativt

svagt

Omvärldsfaktorer

svagt

svagt/positivt

svagt/positivt

De teoretiska perspektiven har valts från tre delvis olika utgångspunkter.
Förväntan-valens utifrån Rubensson (1976) sätter ljuset på individers tilltro
på sin egen förmåga och det värde ett deltagande har för individen, som i sin
tur formas av individers bakgrund och erfarenhet, samt den situation de
befinner sig i. Hackman och Oldmans (1980) arbetskarakteristikamodell
sätter ljuset på hur individen uppfattar arbetsuppgifternas innehåll och
organisation, medan motivation ur ett kontextuellt perspektiv sätter ljuset på
individen och omgivningen i ett nära samspel som gör dem svåra att särskilja.
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Utifrån hur de anställda resonerade och handlade, kan en omedelbar och ytlig
bedömning visa att de individrelaterade faktorer har ett högre
förklaringsvärde. Individerna reagerade olika med skilda motiv till att delta i
läraktiviteter. Om man utgår från att anställda styrs av motiv för sina
handlingar, skulle i det avseendet en tolkning med hjälp av förväntanvalensteorin kunna räcka. Om man däremot vill förklara hur motiven
uppkommer krävs en kompletterande analys. Det innebär då att man försöker
förklara hur förväntan och valens skapas. Det kräver en analys av individens
bakgrund, erfarenhet och den nuvarande situationen, något som också
Rubenson (1976) framhåller.
Jag tycker att de kontextuella faktorerna kan hamna i bakgrunden i
sammanhang då förväntan-valensteorin används. Även om de kontextuella
faktorerna ingår i förväntan-valensteorin, finns inte arbetsplatsens
förutsättningar
presenterad.
Hackman
och
Oldmans
(1980)
arbetskarakteristikamodell behövs därför för att förklara deltagandet.
Det finns skäl till att se deltagande och motivation i ett kontextuellt
perspektiv, i den meningen att individen och omgivningen finns i ett
komplext samspel, där det kan vara svårt att skilja på orsakssambanden. Om
man utgår från att motiven formas i handlingen, och därmed inte är fastlagda
på förhand så blir samspelet mellan individen och kontexten det centrala. Det
blir alltså nödvändigt med en processuell förklaring som visar hur motiv och
handling utvecklas i ett samspel mellan förväntningar och gjorda
erfarenheter.
Min studie har tydligt visat att de industrianställda inte enbart agerade
utifrån olika omgivningsfaktorer, som en strikt kontextuell teori kan
implicera. De agerade heller inte helt individuellt och självständigt, något
som en renodlad kognitivistisk eller konstruktivistisk teori kan implicera. Det
var i stället fråga om systematiska deltagarmönster som formades i ett
samspel mellan individens motivation och aktiva handlande inom ramen för
omgivningens förutsättningar som i studien har fokus på arbets- och
förändringsrelaterade faktorer (se figur 10.1). Analysen av samspelet mellan
individ och kontext är central i den beteendevetenskapliga och
samhällsvetenskapliga forskningen. Utgångspunkten för fortsatt forskning
kan vara att tydligare lyfta fram samspelet mellan individen – liksom grupper
av individer – och kontexten i ett processuellt perspektiv.
Betydelsen av de kontextuella faktorerna för att förklara hur
deltagarmönstren uppstår kan illustreras med gruppen osäkra och gruppen
motvilliga. Utifrån de spår tidigare erfarenheter från olika läraktiviteter och

177

10 – Diskussion

arbetet har satt hos gruppen osäkra framstår läraktiviteternas utformning som
särskilt viktiga för denna grupp. Gruppen motvilliga bär också med sig
erfarenheter som gör att deras relation till företaget och dess sätt att planera
och genomföra förändringsprocessens blir särskilt betydelsefulla. Kollektiva
processer inom gruppen motvilliga tycks också påverka deras inställning till
deltagande. Deras inställning kan ses som uttryck för en motkultur som kan
utvecklas bland underordnade grupper på vissa arbetsplatser (se ovan).
Hur kan man då förklara att gruppen engagerade ser ett värde (valens)
med, att de tror sig om att kunna och att de uppfattar att deltagande leder till
önskvärda konsekvenser? Gruppen hade för det första något högre
utbildningsnivå än de övriga, de hade framförallt erfarenheter från tidigare
läraktiviteter i arbetet, och i deras arbete fanns det mer av de faktorer som
gynnade motivationen för deltagande. De hade kommit in i något som kan
beskrivas som en positiv lärspiral (se nedan). Den positiva lär- och
utvecklingsprocessen leder sannolikt till en tillfredsställelse som kan yttra sig
som inre motiv. De tyckte det var roligt att lära, de ville utvecklas och pröva
på nya saker.
Sammantaget blir mina förklaringar till motivation och deltagande
komplexa, kompletterande, och varierande, men sambanden beror på vilken
målgrupp det handlar om. I en analys i en viss situation eller lokal kontext
kan det vara nödvändigt att inta ett individperspektiv eller ett
organisationsperspektiv, men det är samspelet dem emellan som är särskilt
intressant. Mina resultat pekar på behov av fortsatt forskning om hur detta
samspel ser ut för grupperna med olika deltagarmönster.
I tabell 10.1 presenterades en bild över olika faktorers förklaringsvärde
vad gäller deltagande i läraktiviteter. Dessa forskningsresultat kan relateras
till den ursprungliga begreppsmodellen (se figur 2.1, s. 22) för att åskådliggöra samspelet mellan de olika faktorerna och grupperna. Min studie visar att
det finns en interaktion mellan faktorerna, men att vissa faktorer vid ett visst
tillfälle är mer betydelsefulla för vissa grupper än för andra, vilket modellen i
figur 10.1 försöker åskådliggöra.
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Individrelaterade
faktorer
Motivation
Deltagande

De engagerade
Arbetsrelaterade
faktorer

De osäkra

Lär- och
förändringsrelaterade
faktorer
De motvilliga

Figur 10.1 En teoretisk modell med de faktor som verkar mest stödjande eller
hindrande för olika gruppers deltagande i läraktiviteter.

Modellen bygger på att individer oberoende av andra individer kan föras till
ett visst mönster för deltagande. Individerna kan dock göra sina val i relation
till andra individer, dvs. den gruppbildning, kultur och intressen som finns i
en organisation. Modellen skulle därför behöva kompletteras med
grupprelaterade faktorer. Inom gruppen motvilliga tyder det på att kollektiva
processer kan ha haft ett starkt inflytande på ställningstagande till deltagande
i läraktiviteter (se ovan). Likaså kan det finnas individrelaterade faktorer,
som inte framkommit i denna studie som kan ha utövat inflytande på
deltagandet. Vilken betydelse som exempelvis det starka fritidsintresset som
fanns i denna grupp har för deltagandet, är svårt att avgöra.
Fritidssysselsättningen kan fungera som kompensation för det ”tråkiga”
arbetet.
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10.3 Positiva och negativa lärspiraler: behov av
fortsatt forskning
Vad har då studien bidragit till när det gäller kunskap om deltagande och
motivation? Ett av de viktigaste resultaten är att synliggöra skillnader i
motivation för att delta i läraktiviteter bland industriarbetare som tidigare i
hög grad har behandlats som ett kollektiv i forskningen. Jag har dessutom
visat att olika faktorer är olika betydelsefulla i olika grupper. Det har även
varit en utbredd föreställning att industriarbetare har en instrumentell syn på
utbildning och arbete, vilket denna studie inte visar.
Studien är gjord vid ett tillfälle, men försöker fånga händelser tillbaka i
tiden som kan ha betydelse för deltagandet, utifrån de 20 industriarbetarnas
beskrivningar. Därmed är det möjligt att urskilja hur enskilda anställa
kommit in i positiva lär- och utvecklingsprocesser, medan andra befinner sig
i en motsatt negativ utveckling. Vad flera gav uttryck för var att de flesta
arbetsuppgifter var möjliga att lära, men att det för vissa fanns hinder i vägen.
Jag skall utifrån denna studie illustrera hur sådana processer kan se ut.
Inledningsvis presenteras en beskrivning av hur en positiv lärprocess kan
formas. Därefter följer en beskrivning av hur en negativ lärspiral kan
utvecklas.
En positiv lärspiral kan innehålla följande steg eller inslag: För det första
bör anställda ställas inför att en förändring behövs. Det är då viktigt att förstå
varför och tycka målen är rimliga så att man ställer upp på dem. Att vara
omvärldsorienterad kan vara en nödvändighet. Dessutom är delaktighet i
planering och genomförande av förändringen, liksom av läraktiviteterna
viktigt. Vidare behöver individen ha nödvändiga kunskaper och tro sig om att
kunna lära det nya. Det kan då vara viktigt med handlingsplaner som
inrymmer var och när läraktiviteterna skall ske och tillsammans med vem,
samt vad de bör innehålla. Lärsituationen kan också kräva stöd av
handledare, arbetskamrater och ledning. I det sammanhanget är det viktigt att
det är ”högt i tak” med möjlighet att få prova och göra fel. Stödet kan bestå
av feedback på det man gör, och positiv feedback kan leda till ökat
självförtroende och ökad motivation. Den nya situationen kan leda till mer
variation och en vidgad kännedom om arbetet. Det ger kunskaper om
helheten i stället för delar av arbetet. Det kan leda till mer av autonomi och
problemlösningar i arbetet som sammantaget leder till ökad motivation. I och
med ökad kunskap, kan man vara behövlig för andra som stöd i lärsituationer
och även det kan stärka självförtroendet. Att i det läget ställas inför nya
lärsituationer gör att man vågar testa, och man är inte rädd för att ta hjälp och
man vågar misslyckas.
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I det följande beskrivs två negativa spiraler. När en anställd står inför en
förändring kan hon/han acceptera förändringen och förlika sig med företagets
mål. Om hon/han accepterar förändringen, vilket hon kan göra även om
hon/han inte känner sig delaktig i planering och genomförande, ställs hon/han
inför en ny lärsituation. En bedömning görs av lärsituationen som hon/han
kan finna svår eller omöjlig, eller på annat sätt inte vara tilltalande.
Läraktiviteterna är inte organiserade så att de stödjer en lärprocess. Det kan
handla om otydligheter i vad som skall läras, på vilket sätt och när
läraktiviteterna skall utföras. Vidare saknas personligt stöd eller stödet
upplevs som otillräckligt. Positiv feedback uteblir och självförtroendet och
motivationen minskar. Om inga nya uppgifter lärs, kan arbetet rutiniseras och
risk finns för passivisering som hämmar vidare utveckling.
En annan negativ lärspiral kan innehålla följande steg. Den anställda är
inte ense om målen med förändringen och har inte känt sig delaktig i
planering och genomförande av förändringen. Därmed minskar motivationen.
Det kan innebära att den anställda söker sig till likatänkande. De kan stärka
varandra i synsättet (groupthink) som gör att de blir än mer negativt inställd
till förändringen. De ställer sig eller ställs utanför. Sammantaget leder det till
otrivsel som påverkar motivation.
Utgångspunkten är således att individer lär och utvecklas, men vissa
kommer in i positiva lär- och utvecklingsspiraler, medan andra kommer in i
negativa. Denna studie har visat att det finns sådana lär- och
utvecklingsspiraler, som jag ovan försökt illustrera men att de ofta är
osynliga för individerna själva och för omgivningen. En longitudinell studie
skulle bättre kunna visa på hur olika faktorer samverkar för att förklara
individers agerande över tid. Därmed skulle dynamiken i de mekanismer
som påverkar och påverkas av individernas val och agerande kunna
framträda. Med en longitudinell studie skulle man kunna visa hur individer
rör sig mellan olika grupperingar och vad som är mekanismerna i en sådan
utveckling. Det finns ett värde i att beskriva och förklara hur vissa individer
kommer in i positiva lärprocesser, medan andra kommer in i negativa
spiraler. Viktiga vägskäl och händelser skulle kunna bli möjliga att upptäcka
och förstå i den longitudinella processen. En viktig fråga för framtida
forskning är att närmare studera hur sådana lär- och utvecklingsspiralerna ser
ut för anställda, samt vilka förutsättningar som främjar utvecklingen av
positiva respektive negativa lärprocesser.

10.4 Praktiska implikationer
Varför är det viktigt att försöka förstå individers deltagande i läraktiviteter på
arbetet? Företagen kan för sin fortlevnad behöva ha anställda med erforderlig
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kompetens. Det kan därför vara av vikt att förstå vilka faktorer som har
betydelse när anställda skall lära mer i arbetet. Ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv, som var grunden till denna studie, är det naturligtvis
av vikt att industrier som ger arbetstillfällen finns kvar i regionen, varmed
personal med efterfrågad kompetens är en viktig förutsättning.
Utifrån individers perspektiv är det viktigt att skaffa sig efterfrågad
kompetens för att vara intressanta för arbetsplatsen. Lärande på arbetsplatsen
kan innebära tillfällen och möjligheter att utvecklas i arbetet, om nu
läraktiviteterna och förändringarna organiseras på ett för deltagarna lämpligt
sätt. Vidare bör uppmärksammas att det erfarenhetsbaserade lärandet på
arbetsplatsen i förlängningen behöver stöd av mer formaliserade utbildningar,
en kombination av praktik och teori (jfr Ellström, Ekholm & Ellström, 2003).
Kan vuxenutbildningen i så fall möta sådana behov? Behövs samarbete
mellan stat, kommuner, arbetsgivare och branschorganisationer, något som
Brown och Lauder (1996) anser nödvändigt, och hur skall det i så fall se ut?
Det har skett omfattande projektsatsningar under de senaste åren för
åtskilliga miljarder (från Växtkraft Mål 3, EQUAL, etc.). Trots satsningarna
har den betalda fortbildningen för gruppen med låg formell utbildning
minskat (LO, 2002), och vuxenutbildningen har brister, särskilt när det gäller
att nå ut till anställda med låg formell utbildning.
Min studie visar på ett grundläggande problem med hur läraktiviteter på
arbetsplatser vanligtvis organiseras, nämligen att de utgår från ett kollektivt
tänkande. Forskningsresultaten visar i stället på vikten av att utgå från
individerna och deras förutsättningar – deras intressen och erfarenheter,
självförtroende, arbetskamraternas och ledningens stöd, företagets
konkurrenssituation, utformningen av läraktiviteterna olika för olika
individer, upplevd nytta, m.m. Det betyder i praktiken att läraktiviteterna (de
formella, informella och icke-formella) utformas på olika sätt för olika
grupper.
Det minsta problemet är gruppen engagerade. De är intresserade av att
delta och söker aktivt kunskap. Den svåra uppgiften för denna grupp är att
hålla intresset och engagemanget vid liv. Svårigheten kan vara att skapa ett
handlingsutrymme i organisationen och att göra arbetsuppgifterna tillräckligt
omfattande så att möjligheterna till personlig utveckling och lärande kvarstår.
Det handlar om att bevara och förstärka de positiva lär- och
utvecklingsprocesser som deltagarna har kommit in i. En möjlighet för
personlig utveckling är att t.ex. stimulera en ökad rörlighet inom företaget.
En speciell svårighet gäller gruppen som är motvillig till deltagande i
läraktiviteter. De har ofta en instrumentell inställning till arbetet och kan söka
kompensation för det ”tråkiga” arbetet på fritiden. I deras fall handlar det i
första hand om att skapa förutsättningar för delaktighet och involvering i
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företaget. Genom att på olika sätt involvera denna grupp i arbetet,
organisationen och utvecklingsprocesserna kan ett behov och en efterfrågan
av lärande skapas. Det kan dock tänkas att den negativa spiralen är så pass
stark att det är stora svårigheter att bryta den. Frågan är då vilken roll
arbetskraftens rörlighet för att bryta invanda mönster kan spela för den här
gruppen, något som med varsamhet kräver överläggning och noggranna
överväganden. Att vara anställningsbar och ha en anställningstrygghet kan
vara viktiga begrepp att diskutera i sammanhanget.
För att motivera gruppen osäkra krävs en annan strategi. Denna grupp
utgår från att hindren för deltagandet finns hos dem själva. För den gruppen
handlar det framförallt om att skapa trygghet. Stöd och handledning, att få
feedback, möjligheter att praktiskt få pröva på, att det finns en uppföljning
som visar på framsteg och att få erkänsla är viktiga faktorer. Lärformerna är
särskilt viktiga, och det krävs tydliga strukturer. Utformningen av den fysiska
lärmiljön bör därför också ske med omsorg. Det krävs sannolikt även en
utveckling av vägledning och validering av kunskaper, för att stimulera
utveckling och förändring hos denna grupp anställda.
Det finns således faktorer i den aktuella situationen som har betydelse för
anställdas deltagande i läraktiviteter och som är möjliga att förändra.
Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att ge bättre förutsättningar
för att organisera vuxenlärandet i arbetslivet.
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Summary

Summary
Employee participation in learning activities
A study of workplace learning in an industrial company
Background, purpose and questions
This study describes and analyses the participation of a group of industrial
workers in different learning activities at the workplace, in connection with
an organizational change. The company and the workplace underwent a
change that required new competence among the workforce.
These days, companies work to an increasing extent in international
markets where the rules of competition have changed. Organizations are
required to quickly change and adjust their operations to the changes taking
place. The prevailing concept is that learning can create new knowledge and
develop products, processes and services (see e.g. SOU 2000:87, Nutek,
2000; LO, 2002). The participation of employees in learning activities to
increase the competence is considered necessary in this prevailing concept,
where words such as versatility, flexibility and willingness to change have
come into the picture.
Learning also plays an important role for the individual. What is new is
that a previous focus on job security has been replaced by a vision of
employability (Garsten & Jacobsson, 2004; SOU 2000:119). Trade unions
(LO, 2000) have in recent years stressed the advantage of competence
development in working life for their groups. The good work with constant
learning is assumed to improve the health of the employees, as well as their
well-being and participation at work (see e.g. Lennerlöf, 1986; Barklöf,
2000). How groups can get the required competence that they only to a
limited extent have needed in their previous working life, is an essential
issue.
The organization involved in the study is a department of a private
production company. The company has grown and become a large group of
companies in several countries. As part of the change, the work organization
has been altered to a more team oriented organization. The employees at the
department basically worked with one or a few machines before, but are now
expected to rotate between different machines. This also means that other
tasks have arisen. The work has consequently become more complex, which
leads to a need for a broader work competence among the employees.
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The company organizes different activities for learning in order for the staff
to obtain the competence needed. The employees’ ideas of what prevents
participation and what makes it possible are likely important for the
understanding of workplace learning.
The focus of this study is thus the participation of individuals in learning
activities at a production department, within the framework of an
organizational change. The overall purpose of this study is to describe the
individuals’ participation in learning activities, regarding both their actual
participation and their attitude to participation, as well as how differences
between individuals, if any, can be explained. Based on purpose and
theoretical and practical frame of reference, the following research question
has been formulated: What factors can explain the participation of individuals
in different kinds of learning activities in order to learn new things and
broaden their professional experience? The study will more precisely focus
on the importance of factors related to the individuals’ motives and
motivation for participation. Their motives and motivation are assumed to
develop in an interaction between:
a) work-related factors concerning content and design;
b) the content and design of the learning activities and the goals and
implementation of the change process;
c) individual factors related to background and previous experiences.
Theoretical framework
The fundamental assumption of participation in learning activities implies
that it can be described by reference to individual-related factors, as well as
organizational factors, and the interaction between these two. The action of
the individual is in focus and the theoretical concept of motivation is central.
Participation in this context is regarded as a function of the motivation of
individuals. An important starting point in this study is that the motivation of
individuals is developed in the interaction between environment and
experiences made.
The individual-related factors concern things that the individual ‘carries’,
which can be formed over time, such as the individual’s knowledge, social
background and previous working experience (see e.g. Rubenson, 2001).
These can form the so-called learning identity (Gorard & Rees, 2002), which
can be of importance for the way in which individuals meet new learning
challenges. Gender, age and family situation also belong to the individualrelated factors. The individual is furthermore required to have the necessary
knowledge to interpret and carry out the different tasks he/she faces. If the
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individual believes that he/she can do it, might be of greater importance for
participation than the actual competence.
Social and educational backgrounds are factors that can explain a great
deal of participation in formal education. Adults participate in learning
activities for reasons which are often work-related, but also a factor such as
personal development is of importance for participation (see e.g. Cross, 1981;
Höghielm, 2006). Industrial workers, however, are said to have a more
instrumental view on education (cf. Illeris, 2003).
An organizational requirement that has turned out to influence
participation in training is work, and how the work is organized (Boud &
Garrick, 1999; Börnfelt, 2006). More advanced job content increases the
chances for the individuals’ motivation to develop. A work organization that
facilitates initiative, scope of action and problem solving etc. has the same
effect (see e.g. Hackman & Oldman, 1980). The work-related factors concern
content, organization, competence demands etc., as well as the employees’
perception of the work as a whole. Examples of such factors are the
meaningfulness and importance of the work and if there are any possibilities
to influence the job design (cf. Hackman & Oldman, 1980).
Another organizational requirement is how the learning activities are
designed (Larsson, Alexandersson & Thång, 1991). If the organized learning
activities are more easily accessible in time and space, if they are flexible,
socially supportive and individual-based, they are regarded as more attractive
(Svensson & Åberg, 2001).
Participation should also be regarded in a perspective, where the learning
activities are part of an organizational change process in the company. How
the changes are planned and implemented are important aspects that can be
assumed to affect the individuals’ decisions (see e.g. Ellström, 2001). It
concerns the goals and direction of the change, the pressure for change, the
management support, and not least the participation of the employees in the
different phases of the change process (Ellström, 2001, 2002; Svensson,
1997).
The conditions in society, such as in the form of globalization, increased
competition and technical development are also included as background
factors in the analysis. These driving forces are decisive for what goes on in
the company and the pressure for change that takes place (Gill, Ellström &
Kock, 2005; Nilsson, 2003). The individual is thus indirectly influenced, but
is also likely to be influenced directly when concepts such as being
changeable, flexible more and more often have replaced words like stability
and routinization (Bauman, 2002; Giddens, 1991/2002; Sennett, 2000). In
addition, more regional conditions such as cultural expressions are assumed
to exert influence.
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In this study, the focus is on three different motivation theories with partly
different foci. The first theory, the expectancy-valence theory, is mainly
based on the rational choices of the individuals. The learning activities must
seem valuable in relation to the needs (valence) of the employee for him/her
to participate. The employee must also believe that he/she can go through
with the training and assess that his/her participation will lead to the desired
result (expectancy). The result, in turn, is formed by the individual’s
background and experiences. The other theory is about job characteristics
according to Hackman and Oldman (1980). This theory is based on job
content, where motivation is decided through the interaction between the
content of the work, the individual’s perception of the work together with the
individual background factors. The third perspective concerns motivation
from a purely contextual perspective, where action and motivation mutually
presuppose one another. The individual is thus in direct interaction with the
environment, and the two are consequently difficult to tell apart (Volet &
Järvelä, 2001).
Method
I have chosen a case study approach as research strategy, with qualitative
interviews as method (cf. Kvale, 1997a; Merriam, 1994; Yin, 2003). The
study is based on one single case study with twenty embedded individual
cases studies. Thus, the company, or more exactly, the department of a
company, constitutes one level of analysis and the twenty individual cases
another level of analysis.
Data collection
Qualitative interviews with the employees at the department is the main data
collection method. Furthermore, different forms of participation have taken
place at the workplace, as well as documentary analysis and informant
interviews. The study was preceded by a number of study visits at other
companies and organizations, which served as orientation basis before the
study was carried out at the company in question. I have also spoken to team,
staff and quality representatives, separately or in groups. In addition to the
employees of the department, the union representative and the company
management have also contributed with data. I have also had discussions
about my material with the employees and the management in the feedback I
presented.
I interviewed the employees in the department. Altogether they were 20
people, of whom three were women. The employees that I did not interview
were the ones leaving the company due to impending redundancy or those on
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long-term sick-leave. The average age of the interviewees was 39 years,
among whom there was a relatively large group aged 35. They had all
worked at the company relatively long.
The interviews with the twenty employees can be defined as semistructured with open answers. They were carried out during working-hours at
the workplace, that is, in the context which was to be described (cf. Hultman,
2001).
The content of the interviews includes the following themes:
x
x
x
x
x
x
x

Personal background
The work
The work group
The management
The change process
Learning and learning activities
Future prospects

I have attended the workplace as an accompanying observer and I have also
worked practically at a machine. This has given me the opportunity to get to
know and partly understand the environment, but it has also served as a basis
of the interviews in order to better understand the description of the
employees (cf. Davies, 1999; Stake, 1995).
As far as sources are concerned, I have also studied the company’s
different documentation of competence development as well as the structure
and organization of the company. Additionally, information about the region
has been collected from different sources. It concerns information about
education levels and other regional facts.
Data analysis
The interviews with the employees have, after transcription, been sorted
according to the questions and organized into thematic areas. They are the
basis for what could be called an in-case analysis of the department. Since the
actual participation and the answers of the questions varied, it was later
necessary to do another analysis.
The employees have then been categorized according to their actual
participation, that is, how many machines they have learned and how many
courses they have participated in, after which a new categorization took
place, where also the attitude to participation among the employees was taken
into consideration. In other words a quantitative and a qualitative assessment
of the participation have been carried out. Then, in order to try to find
explanatory factors, an analysis of the individuals within each category took
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place. They were analysed according to individual factors, the nature of the
work, the design of the change and the learning activities, as well as the outer
context. The conceptional framework was the basis of the analysis, but I have
also tried to be open to other factors.
After this, the different categories were compared in order to see what
factors differed between the different groups. The empiric analysis has in the
ensuing discussion been connected to the theories, where a synthesization
leading to a result gradually has occurred.
Results
By looking at the individuals’ participation from the two perspectives; actual
participation and attitude to participation, three groups with different
participation patterns can be identified. They are called;
x The dedicated group
x The reluctant group
x The insecure group
The term dedicated refers to individuals showing a positive attitude to
participating in learning activities. They had learnt all work tasks and shown
commitment and interest in getting additional tasks. They had also
participated in courses to a greater extent than the other groups. This was the
biggest group (45 per cent of those interviewed).
The reluctant group refers to employees who described themselves as
having little or no interest in participating in learning activities. Despite a
pronounced lack of interest, they had more or less reluctantly learnt to
operate machines in the department and participated in courses. They showed
very little commitment to participating in further learning activities. Slightly
more than one third belong to this group.
The third group, the insecure, participated in learning activities to a
lesser extent than the other groups. They showed little interest in participating
in learning activities, but still, in different ways, considered participation to
have a certain value. An ambivalent attitude to participating could, in other
words, be said to characterize this group,
First and foremost it can be stated that different factors have influenced
different groups. In the dedicated group are individuals with high selfesteem, which might have developed through education and work. They had
gradually taken on different tasks and entered what could be called a positive
learning spiral. By doing so they learned more and received a better overview
of the work. If they mastered the key machines, they received, for example, a
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clearer feedback on their work. Their pronounced motive was to get more
varied tasks, higher salary, a more interesting job and they expressed a wish
to develop personally. What was required of them was considered achievable.
Consequently, they saw no major obstacles to learning new things and could
take time for learning and use their work mates as support at the learning
opportunities.
The reluctant group did not agree on the goals that had been set for the
change, nor on the way in which it was planned and implemented. Some had
negative experiences from before. They claimed to have the required
competence to participate in the learning activities, and that they could if they
wanted to. Those, who were most negative, had developed an anti-attitude,
and seemed to have found each other and supported one another in this
attitude to the change and the learning activities. They seemed to be in a
negative learning spiral, and talked instead about their spare time and their
wish to do something else.
The insecure group had worked at the company for a long time with
relatively monotonous work tasks, with low degree of decision-making
authority. They only had an insight into parts of the production. Some had
limited knowledge in areas that were requested. It concerned subjects
uncommon during their time in school, which might have increased the
uncertainty about taking on new work tasks. How the learning activities were
organized was of great importance for this group. There were uncertainties
about how and when the learning opportunities were to be organized. They
considered the time available to be insufficient, and emphasized the
importance of having reliable trainers. It turned out to be up to each and
everyone to more or less go ahead, grab the opportunity and make demands,
which seemed to be an obstacle for this group.
Discussion
The most important result is to present differences in motivation to
participate in learning activities among industrial workers, who previously
have been treated as a collective group in research. Industrial workers are
consequently not a homogenous group, and in my study three different
participation patterns emerge.
What factors can then explain employee participation in learning
activities in order to learn new things and broaden work skills? The
conclusion that can be drawn is that no unambiguous and general factors can
be found to understand and explain the participation of employees in learning
activities. However, it is possible to present factors that are more important
for certain groups.
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The importance of extrinsic and intrinsic motives
The group participating to a high degree declared that increased salary and
varied tasks were their motives for participation. In that group were also
some employees, who expressed a wish to develop personally, get increased
competence and said that it felt good to know. Industrial workers often have,
according to Larsson et al. (1991), an instrumental attitude to work and
training (see also Illeris, 2003). This study indicates, however, that several
industrial workers expressed motives which can be said to belong to intrinsic
motives (see Deci & Ryan, 1985). The dedicated group considered the
objectives to be achievable, worth aiming for and leading to desirable
consequences. In conclusion, it is possible to explain the participation of the
dedicated group with the expectancy-valence theory.
Increased salary, more varied tasks or the possibility of keeping your job
were not enough incentives for the other two groups. Their lack of
participation, however, can also be interpreted according to the expectancyvalence theory. The reluctant group considered the learning activities not to
be sufficiently valuable to themselves, nor did they produce the desired
effect. They did not agree with the needs of the company, instead they had
other goals outside work that they wanted to reach. The insecure group did
not consider themselves capable of performing the new tasks, something
which is necessary for the motivation, according to the expectancy-valence
theory. What factors can then support motivation for participation?
The importance of education level, previous learning
activities and self-confidence
The group in this study represents a group that – compared to other groups in
society and within the labour market – has a low participation rate in learning
activities (SCB, 2002; Thursfield & Henderson, 2004). But this group of
collective workers is not a homogenous group, as this study points out.
The workers with higher formal education participated to a greater
extent, which agrees with previous research (OECD, 2004). The insecure
group, who participated the least, had the lowest education level. The average
age was also higher in this group compared to the other groups, which means
that the compulsory time in school, for their part, had been relatively short.
They had not come into contact with, or had any knowledge of, the subjects
requested at work. In addition, most jobs in the region had not required
higher formal training. This group had not previously to any greater extent
been involved in learning activities at work, since these had only taken place
to a lesser extent. They had, in other words, a weak learning identity (Gorard
& Rees, 2002). Age, per se, is consequently not an explaining factor. By
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looking beyond the age factor and taking previous learning experiences into
consideration, explanations can be found.
The level of education and experiences from learning activities at work,
together with the knowledge the employees claimed to have, could explain
parts of the different participation patterns. According to the expectancyvalence theory, it can be interpreted that those who participated to a lesser
extent did not think that they had sufficient knowledge, and that they did not
expect to be able to go through with the learning activities under the
conditions presented. If the employees considered that they had the
knowledge, they were more inclined to participate. But there were also some,
who thought they had the necessary competence, but still decided not to
participate. They could be found in the reluctant group, who did not have the
motivation to participate, despite claiming to possess the competence
required.
The highest level of education could be found among the women, which
verifies previous research. Women participate, to a higher degree than men,
in formal training and tend also to have a higher education than men at the
same kind of work (SOU 2005:66).
Education level and good experiences from earlier learning activities
might have formed the self-confidence expressed by the dedicated group. It
has often been shown that it is important for the participation to have selfconfidence at work (cf. Bandura, 1997). What might have made the insecure
group hesitant was the fact that they had limited experience of learning
opportunities at work, low education level and a lack of knowledge of the
subjects requested. However, participation can not solely be explained by
self-confidence, which the reluctant group is an example of.
The importance of job design
According to Hackman and Oldman (1980) a job, which enhances the
motivation to develop should offer variety, include the big picture, be
perceived as meaningful, create space for autonomy and give feedback on the
work performed.
The insecure group, who had worked with routine tasks for a long time,
with low degree of autonomy, had consequently not had the possibilities to
develop further at work. Previous research has shown that monotonous work
can lead to passivity among employees (Lennerlöf, 2002). The dedicated
group had entered production when the working tasks started to change and
thus received, or were confronted with, more varied tasks. This, in turn, led to
them receiving feedback for their work, which is assumed to strengthen
motivation (cf. Hackman & Oldman, 1980).
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Two of the groups described work as something important in their lives (cf.
Wikman, 2005). On the whole, they were pleased with their work, where
factors such as co-workers and working hours were important. It was not
only about making money, instead the social part was emphasized, something
that affects motivation (cf. Gardell, 1976; Hackman & Oldman, 1980). The
reluctant group, on the contrary, showed a negative attitude towards work.
They used words such as monotonous, boring and unimportant. First and
foremost they considered their leisure time and its activities to be very
important parts of their lives. Nevertheless, the group still worked at the
company, which might be explained by the difficulties of changing ingrained
patterns (Nordhaug, 1994).
In addition to Hackman and Oldman’s job characteristics model,
participation can be explained from the perspective contextual motivation, in
the sense that motivation is created through action (Järvelä, 2002). The
action, in itself, of taking part in the different activities at work can create
motivation.
From a gender perspective it is interesting to note that the women
regarded industrial jobs as good jobs, compared to other jobs available to
women, because of the salary for example. They also claimed that it was
possible to combine family life with working life. This is also what, for
instance, Westring-Nordh and Eiman (2004) show in their study of flexible
working hour models in the field of social care. The women planned their
working hours, to a great extent, according to their family life. The men in
this study did not bring up these aspects.
The importance of support during the learning activities
For the insecure group there has not been enough support during the learning
processes. Taken together, it means support in the form of time and space,
structures in the planning and implementation stages of the learning
activities, as well as personal and social support by co-workers, trainers and
management. In research on participation the importance of supporting the
learning processes is stressed, and for some groups this is more important
than for others (Bron & Stattin, 2004; Eraut m.fl., 2000; Thursfield &
Henderson, 2004). This can be compared to Lave and Wenger’s (1991)
reasoning about going from a peripheral to a central action, where the
insecure group has not had the possibility to gradually learn on their own
terms.
For the insecure group it also seemed important that the group
participating in the learning activities was rather homogenous. If everybody
was at roughly the same level of knowledge and was faced with the same
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demands, it was easier to ask for help and support from one another. In this
context it is not evident that heterogeneous groups are preferred to enhance
learning for example, which previously has been claimed (Ellstöm, 1992;
Nordhaug, 1994).
The reluctant group, however, seemed to have established a group norm,
that did not advocate participation (cf. Linnenbrink & Pintrich, 2002;
Nordhaug, 1994), which can be compared to Lysgaard’s (1961/2001)
reasoning about worker collectives representing a “we against them” attitude.
According to the dedicated group there was an accepting and supportive
learning culture (cf. Ellström, 1992). Thus, it can also be claimed that due to
the heterogeneous groups in the whole department, a change was possible,
but to a high price for some.
Some employees also expressed a certain hesitation about the courses,
whether they would be like school, and you would have to sit down and
listen. The dedicated group thought it would be interesting to take courses
connected to the company that would give an overall perspective of the
production. This, in turn, can be a motivating factor, according to the
importance of having an overview, as expressed by Hackman and Oldman
(1980).
The importance of goal consensus and perception of
participation
The reluctant group, as a whole, did not agree on the goals of the change and
declared that they did not feel part of the change process, which are important
factors for the readiness to change (Ellström, 2001). They claimed that the
management had made decisions “over their heads”, and expressed
dissatisfaction with this.
Participation, based on how the employees regarded the learning
activities and the change process, can be interpreted by the expectancyvalence theory (Rubenson, 1976). In many respects, those who expressed
criticism against the change did not agree on how and why the change should
take place. They did not regard it as a goal worth striving for. They did not
attach any value to the change, and participation did not offer any desirable
bonuses. The other two groups agreed with the objectives of the company.
Even though they wanted to have other goals, they had an understanding of
why the company acted in this way and consequently accepted the change.
From a more contextual perspective of the concept motivation (Volet,
2002), employee participation in a change process can be regarded as a factor
creating motivation. Important aspects can then be involvement in the
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planning and implementation of the organizational change (Linnenbrink &
Pintrich, 2002).
The importance of external factors
External factors affected the employees both directly and indirectly. The
dedicated and insecure groups claimed to understand the company’s
decisions and accepted the company’s demands. According to Thomsen and
Hoest (2001), employees are more motivated to learn if they are informed
about the environment and its conditions. In this context, the employees can
be motivated to participate in order to keep their jobs, where the strong will
to stay in the community very likely is an important factor (cf. Deci & Ryon,
1985). The reluctant group did not express any fears about the threats being
outlined. They wished to leave work instead of participating in learning
activities to increase their possibilities of becoming employable. The groups,
thus, interpreted the consequences of the influence of the external context
differently.
Due to the regional context, among other things, the employees probably
had developed a learning identity (Gorard & Rees, 2002) that did not
facilitate participation in learning activities. Some workers, however, seemed
to have developed a learning identity at work, which apparently supported
further learning. According to Illeris (2004), this can be difficult for
individuals who have grown up in an environment where stabilization has
been praised. The identity can be shaken when earlier attitudes to work are
being questioned. The dedicated group talked to a greater extent about the
importance of changeability, mobility, and flexibility (cf. Sennett, 2000),
whereas the reluctant group instead saw a solution by wanting to change
jobs.
Conclusion
In the table below, a schematic overview is presented of the factors in this
study that are of importance for the different groups’ participation in learning
activities.
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Table 1. Different factors’ explanatory value of the different groups’ participation in
learning activites, including any negative or positive influence on the
participation by these factors.

Influencing factors

Intrinsic motive for
participation
Extrinsic motive for
participation
Education level and
previous learning
activities
Self-confidence
Job design
Support in learning
activities
Perception of
participation
Goal consensus
External factors

Explanatory value of participation
in learning activities
Dedicated
strong/positive

Reluctant
weak

Insecure
weak

strong/positive

weak/positive

weak/positive

strong/positive

weak

strong/negative

strong/positive
weak/positive

weak
weak

strong/negative
strong/negative

weak

weak

strong/negative

weak

strong/negative weak

weak
weak/positive

strong/negative weak
weak
weak/positive

From the way the employees acted and reasoned, an immediate and
superficial assessment can indicate that individual-related factors have a
higher explanatory value. The individuals reacted differently with various
motives on participating in learning activities. The expectancy-valence theory
can, for instance be used to explain participation through the motives
expressed by the employees. If there is a wish to explain how these motives
arise, you need to explain how expectancy and valence are created. This
requires an analysis of the individual’s background, experiences and the
present situation, something that also Rubenson (1976) points out. Therefore,
the job characteristics model of Hackman och Oldman (1980) can be used as
a complement to the expectancy-valence theory.
There is reason to regard participation and motivation from a contextual
perspective, in the sense that the individual and the environment exist in a
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complex interaction, where it can be difficult to distinguish the connection
between cause and effect. If one assumes that motives are also created in the
action (cf. Volet och Järvelä, 2002), the interaction between the individual
and the context is central. A process explanation is consequently required to
show how motives and action are developed in an interaction between
expectations and experiences made.
In this study systematic participation patterns emerge, formed in an
interaction between the individual’s motivation and active action within the
frame of environmental conditions, which in this study have focused on
factors related to work and change. The importance of the contextual factors,
in order to explain how the participation patterns are created, can be
illustrated by the insecure and reluctant groups. Due to the impressions that
previous experiences of work and different learning activities have made on
the insecure group, the design of the learning activities appear to be
particularly important to this group. The reluctant group also have
experiences that make their relationship to the company and its way of
planning and implementing the change process important. Collective
processes within the reluctant group seem to affect their attitude to
participation. This attitude can be seen as an expression for an anti-culture,
which can be developed among subordinated groups in some companies.
How do you then explain that the dedicated group understand the value,
consider themselves capable and regard participation as something that leads
to desirable consequences? To begin with, the group had a somewhat higher
education level than the other two groups. They had, above all, experiences
from previous learning activities at work, and in their work there were more
factors favouring motivation to participate. They had entered something,
which could be described as a positive learning spiral. The positive learning
and development process leads very likely to satisfaction, which can be
expressed as intrinsic motives, that is, they enjoy learning, they want to
develop and try new things etc.
In conclusion, the explanations to motivation and participation are
complex, complementary and varied, but the connections depend on which
target group you are describing. In an analysis, in a certain situation or local
context, it can be necessary to have an individual or an organizational
perspective, but it is the interaction between these two that is especially
interesting. My results indicate a need of further research into how this
interaction is characterized for the groups with different participation
patterns. The starting point of further research must be to more clearly
present the dialectic between the individual – as well as groups of individuals
– and the context from a process perspective.
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Bilagor
INTERVJUFRÅGOR
Bakgrundsfrågor
1. Namn
2. Ålder
3. Kön
4. Familjesituation
a. Civilstånd
b. Make/maka/sambos yrke
c. Barn? Antal? Ålder?
5. Skolbakgrund
6. Aktiviteter vid sidan av jobbet.
a. Fackligt aktiv?
b. Föreningsaktiv?
c. Fritidsintressen?
7. Tjänsteår vid företaget?
8. Nuvarande befattning? Hur länge?
9. Tidigare sysselsättning? Vad har du arbetat med? Hur länge?
10. Hur kom det sig att du börja arbeta här?
Arbetet
11. Kan du beskriva vad du gör under en arbetsdag?
a. Hur typisk är den? Vad kan variera?
12. Kan du helt eller delvis själv avgöra vilka arbetsuppgifter som skall
utföras under en dag?
a. Vad kan du i så fall bestämma om?
b. Finns det möjlighet att bestämma hur arbetsuppgifterna skall
utföras?
c. Kan du bestämma när de skall utföras?
13. Hur ser du på dina arbetsuppgifter?
a. Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som du tycker är
i. intressanta/roliga/stimulerande?
ii. ointressanta/tråkiga?
iii. svåra?
b. Finns det arbetsuppgifter som sätter ditt kunnande på prov?
Ge exempel!
c. I vilken utsträckning tycker du att arbetsuppgifterna är
i. omväxlande.
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14.
15.

16.
17.

ii. meningsfulla/betydelsefulla? På vilket sätt? För
vem?
iii. ansvarsfulla? Ge exempel!
Hur vet man att man har gjort ett bra jobb? Kan du beskriva en dag
när du är riktigt nöjd?
Vad tycker du krävs för att kunna utföra arbetet? Vad måste du
kunna av
a. praktiska färdigheter?
b. sociala färdigheter?(samarbetsförmåga och personligt
engagemang och ansvar)
c. teoretiska kunskaper?
Tycker du att du har kunskaper och färdigheter att klara av dina
uppgifter på ett bra sätt? Finns det kunskaper du saknar?
Hur lång tid tar det för en nyanställd att lära sig jobbet?

Yrkesroll
18. Hur skulle du beskriva en duktig yrkesman/kvinna inom ditt område?
19. Hur vill du beskriva dig själv som yrkesman/kvinna?
20. Hur ser du på ditt arbete som helhet?
a. Vilken betydelse har arbetet för dig?
21. Hur tror du andra ser på ditt yrke?
Förändring
22. De senaste åren har företaget ändrat organisation. Vad har det
inneburit? Har det fått några konsekvenser?
a. Varför ville man genomföra dessa förändringar?
b. Vem har bestämt om förändringarna?
c. Har du känt dig delaktig i
i. förändringarna? Om ja, på vilket sätt?
ii. genomförandet av förändringarna? Om ja, på vilket
sätt?
d. Har du haft möjlighet att påverka förändringen? På vilket
sätt?
23. Vad har förändringarna inneburit för arbetet/arbetsuppgifterna?
a. Vad kan du nu som du inte kunde för två (!) år sedan?
b. Liknar de nya uppgifterna de tidigare, eller är det helt andra
arbetsmoment?
24. Hur ser du på de förändringar som har genomförts i företaget? Vad är
a. positivt?
b. negativt?
25. Hur ser dina arbetskamrater på det förändrade sättet att arbeta? Vad
är
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a. positivt?
b. negativt?
26. Vad har förändringarna inneburit för dig personligen?
a. Har synen på dig själv förändrats?
b. Hur ser du allmänt på förändringar?
Arbetsgrupp/team
27. Ni arbetar nu i team. Kan du beskriva ditt team?
a. Hur många är ni?
b. Åldersfördelning?
c. Könsfördelning?
d. Ungefärlig anställningstid? Finns nyanställda?
e. Olika befattningar?
f. Hur har teamet bildats?
28. Hur arbetar ni i teamet?
a. Hur fördelas arbetet i teamet?
b. Kan alla lika mycket?
i. Om inte, hur hanterar ni skillnaden i
yrkeskunnandet?
c. Gör alla lika mycket? Om inte, hur hanterar ni det?
29. Hur tycker du det är att arbeta i ditt team? Vad är
a. positivt?
b. negativt?
30. Hur ser du på att gå från enskilt arbete till lagarbete?
a. Från att förut varit expert på en maskin/ett område skall ni nu
kunna flera maskiner/flera områden. Hur ser du på det?
(Specialist till generalist?
31. Får man veta av de andra i gruppen om man gör något bra?
a. Om ja, på vilket sätt?
b. Om nej, vad tror du det kan bero på?
32. Får man veta av de andra i gruppen om man gör något mindre bra
a. Om ja, på vilket sätt
b. Om nej, vad tror du det beror på?
33. Har ni något samarbete med de andra teamen?
a. Om ja, kan du ge exempel?
Ledning
34. På vilket sätt tar ledningen del i det arbete du utför?
35. Får du på något sätt beröm/uppskattning i ditt arbete av
a. arbetsledaren? Om ja, på vilket sätt? Hur ofta?
b. övrig ledning? Om ja, på vilket sätt? Hur ofta?
36. Får ni av ledningen veta om ni eventuellt gör något misstag?
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Lärande och läraktiviteter
37. Om det finns arbetsuppgifter som du nu arbetar med, men som du
inte kunde för två (!) år sedan, hur har du lärt dig dem? (utbildning,
att gå tillsammans med arbetskamrater, provat själv?)
a. Om du har gått någon utbildning, vad tycker du om
utbildningens
i. upplägg?
ii. innehåll?
b. Om du har lärt dig genom att arbeta tillsammans med någon
mer erfaren inom det området, hur har det gått till? Ge
exempel!
i. Vad tycker du om det sättet?
38. Finns det arbetsuppgifter som du ännu inte har lärt dig?
a. Om ja, ge exempel.
b. Hur kommer det sig?
39. Har det även erbjudits utbildningar som inte direkt har behövts till de
nya arbetsuppgifterna? Ge exempel!
a. Om du har deltagit, hur kom det sig att du deltog?
b. Om andra har deltagit, hur kom det sig att de deltog?
40. Hur tyckte du det var att gå i skolan?
a. Trivsel?
b. Studieresultat?
41. Om du idag arbetar med andra/fler arbetsuppgifter än vad du gjorde
för något år sedan. Vad är det som gjorde att du ville lära dig de nya
maskinerna?
a. Var det frivilligt att lära sig dem?
42. Har du känt någon tveksamhet inför det nya?
a. Hur tyckte/kände du från början? Hur tycker du/känns det
nu?
b. Om du kände dig tveksam till en början, vad var det som fick
dig att ändra inställning?
43. Hur tror du att dina arbetskamrater ser på att lära sig de nya
arbetsmomenten?
a. Varför tror du vissa vill lära sig det nya?
b. Kan man se att det är vissa grupper eller personer som är mer
benägna att lära än andra? Vilka i så fall?
c. Varför tror du att vissa av dina arbetskamrater har tvekat att
lära sig alla maskinerna?
44. Hur ser du på förändringarna? Hur upplever du att det har tagits emot
av dig och dina arbetskamrater?
a. Hur har ledningen agerat?
i. Får man stöd? Hur har stödet sett ut? Ge exempel!
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ii. Har ledningen ställt krav? På vilket sätt?
b. Hur ser stödet från arbetskamraterna ut? Ge exempel!
i. Hur ser man på de arbetskamrater som lär sig många
arbetsuppgifter?
45. Vad innebär det för dig personligen att du nu har lärt dig och kan fler
arbetsuppgifter?
a. Har det varit värt det? På vilket sätt?
b. Känner du att du har utvecklats?
c. Har du blivit bättre/sämre?
Avslutning
46. Hur ser du på framtiden inom företaget och de förändringar som
kommer att ske? Vad tror du kommer att hända med företaget och
dina arbetsuppgifter? Vad kommer det att innebära för dig?
47. Hur skulle du vilja att det blev? Vad skulle du vilja göra?
48. Är det något du vill tillägga?
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Bilaga 2: Kort beskrivning av de anställda som intervjuats
Ålder
1
2

60
57

Antal år
på företaget
24
28

3

53

23

4
5

51
50

8
27

6
7
8
9
10
11

50
49 kv
40
37
37
37

19
33
19
19
16

12
13
14

36 kv
36
36

14
17
14

15
16
17

36
34
34 kv

17
14
14

18
19
20

33
31
29

15
12
9
Kvinnor (kv)
Män

Utbildning
Yrkesskola
7-årig folkskola +
1år fortsättn.skola
Grundskola
Kunskapslyft
Yrkesskola
7-årig folkskola +
1år fortsättn.skola
Grundskola
7-årig folkskola
Grundskola
Verkstad 2 år
Verkstad 2 år
Distribution och kontor 2 år,
kunskapslyft
4-årig teknisk
Skogsbruksskola 2 år
Bygg och
anläggning, 2 år
Grundskola
Distribution och kontor, 2 år
Samhällsvetenskaplig, 3 år
Distribution och kontor, 2 år
3-årig träteknisk
Grundskola
3
17
20

Familjesituation
Gift 2 vuxna barn
Gift
2 vuxna barn
Gift
3 vuxna barn
Gift, 2 vuxna barn
Singel
Singel
Sambo
Sambo
Gift, 5 barn
Sambo, 1 barn
Sambo, 2 barn
Sambo, barn
Singel
Singel
Singel
Sambo
Sambo
2 barn
Sambo 2 barn
Gift, 1 barn
Singel
15%
85%
100%
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Bilaga 3: Sammanställning av träffar, intervjuer och återrapporteringar
med ledning och anställda samt övriga möten med företaget.
Tid

Aktivitet

April 2002
Maj 2002

Studiebesök på företaget
Träff och intervju med personalchef och
personalassistent
Deltagande i arbete på företaget och medföljande
observatör
Träff och intervju med arbetsledare
Träff med två personalombud var för sig och
arbetsmiljöombud
Gruppsamtal med kvalitetsombud
Dokumentinsamling; informationsbroschyrer,
årsredovisningar, verksamhetshandböcker samt
kompetensredovisningar
Testintervju med person från annat företag.
Intervju med teamombud, personalombud och
fackordförande 1.
Seminarium/konferens med representanter från
företaget som deltagare.
Intervjuer med de anställda på avdelningen
Intervju med fackordförande 2
Återkoppling till arbetsledare, personalchef och
fackordförande var för sig
Återkoppling till fyra teamombud, fördelat på
två tillfällen med två representanter varje gång.
Återkoppling till en representant från varje
kategori. 1 träff och 5 telefonsamtal
Återkoppling till personalchef

Maj 2002
Maj 2002
Maj 2002
Maj 2002
2002-2003

Maj 2002
Juni och aug 2002
Mars 2003
Juni – aug 2003
Juni 2003
Mars 2005
Dec 2005
Dec 2005
Mars – maj 2006

Antal
samtals/
intervjutillfällen
2

2
3
1

1
3

21
1
3
2
6
3

Bilaga 4: Anställdas maskinkunnande 2003-08-18 uttryckt i procent av
de totala arbetsuppgifterna, och när de i tid har dokumenterat sitt
kunnande, samt inställningen till deltagande.
Individ Procent av Tidpunkt
maskinför 65%
kunnande

Tidpunkt
för 100%

Inställning
till
deltagande
**

A
100
001001
010401
B
100
001001
020823
C
100
001001
020823
D
100
001101
020827
E
100
001001
021002
F
100
001001
021024
G
100
001001
021029
H
100
001001
021216
I
100
001001
030128
K
100
001001
030130
L
100
020910
030128
M
100
*
*
N
95
001101
*
O
90
001101
*
P
90
001001
*
R
86
001001
*
S
86
001001
*
T
86
001001
*
U
76
020828
*
V
71
020828
*
* Uppgifter om när de uppnådde nivån saknas.
** + = positiv inställning till deltagandet
- = negativ inställning
+/- = ambivalent inställning

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+/+/+/-
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