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Abstract 
 
In this paper we present our research on learning in event organizations since we have 
concluded that there is no research on this topic. We have chosen a qualitative research 
strategy with multiple case studies where we used semi-structured interviews to go into depth 
in the event organizations we have studied. The research overview highlights the problem of 
learning in organizations today and that organizations must learn to survive and to create a 
competitive edge in the industry in which they are operating. Learning in organizations 
depends on their employees and if they may not develop within the organization they will not 
become further motivated. Our research shows that event organizations learn subsequently 
and take the situation as it comes through learning by doing primarily. 
 
Research shows that individuals learn different, and our study therefore indicates that there 
must be leadership that is adapted to different situations and different learning styles. As the 
event industry is time-pressed, a fully customized system will not be sustainable to manage 
meeting the demands of the market. Today, systems and tools for learning are inadequate to 
adapt to this fast-changing environment in which the organizations live. We have combined 
systems and tools that together create a more adaptable system for the time-pressed event 
organization.  
 
The system deals with an understanding of which situation the employee is in and which 
preferred way it wants to learn and thus the manager can adapt to this to get the maximum 
outcome of learning. This will help managers in event organizations to better understand their 
employees, motivate them to a greater extent, thereby creating competitive advantages for the 
company. As the manager is time-pressed, our study also shows that collective learning is 
important for the effectiveness of the organization's learning. In this way, the manager does 
not always have to be the driving force in learning. Our research shows that technological 
solutions will help the time-pressed organization to create a more collective learning and a 
more sustainable solution, as this is a more time-efficient tool for sharing knowledge. What 
we present here is a contribution with a theoretical solution that is also practically feasible, 
unlike several previous theories.  
 
This study is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
Keywords: Situational Leadership, Individualized Learning, Collective Learning, VARK-
Model, Technical Tools. 



 

II 

Sammanfattning 
 
I denna uppsats framför vi vår forskning om lärande i evenemangsorganisationer då vi sett att 
det saknas forskning kring detta ämne. Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med 
multipla fallstudier där vi använt semistrukturerade intervjuer för att gå på djupet i de 
evenemangsorganisationer som vi studerat. Forskningsöversikten lyfter fram problematiken 
kring lärande i organisationer idag och att organisationer måste lära sig för att överleva och 
för att skapa sig en konkurrensfördel i den bransch den befinner sig i. Lärandet i 
organisationer är beroende av dess medarbetare och får inte dessa utvecklas inom 
organisationen så blir de inte heller motiverade. Vår forskning visar att 
evenemangsorganisationer idag lär sig efterhand och tar situationen som den kommer genom 
learning by doing främst.  
 
Forskning visar att individer lär sig olika och vår studie visar på att det måste finnas ett 
ledarskap som är anpassat för olika situationer och olika lärstilar. Eftersom 
evenemangsbranschen är tidspressad blir därmed ett helt individanpassat system inte hållbart 
för att klara av att möta dess omvärld. Idag är de system och verktyg som finns för lärande i 
organisationer bristande för att anpassas till denna snabbt föränderliga omvärld som 
organisationer lever i. Därmed har vi kombinerat system och verktyg, situationsanpassat 
ledarskap samt VARK och teknologi, som tillsammans skapar ett mer anpassningsbart system 
för den tidspressade evenemangsorganisationen.  
 
Systemet handlar om en förståelse för vilken situation medarbetaren befinner sig i och vilket 
föredraget sätt den vill lära sig och därmed kan chefen anpassa sig till detta för att få ett 
maximalt utfall av lärande. Detta kommer att hjälpa chefer i evenemangsorganisationer att 
förstå sina medarbetare bättre, motivera dem i större utsträckning och därigenom skapa 
konkurrensfördelar för företaget. Då chefen är tidspressad visar vår studie även att ett 
kollektivt lärande är av vikt för att effektivisera organisationens lärande. På så sätt behöver 
inte chefen alltid vara den drivande faktorn i lärandet. Vår forskning visar att teknologiska 
lösningar hjälper den tidspressade organisationen för att skapa ett mer kollektivt lärande och 
en mer hållbar lösning då detta är ett mer tidseffektivt verktyg för att dela kunskap. Vi bidrar 
här med en teoretisk lösning som även blir praktiskt genomförbar till skillnad från flera 
tidigare teorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Situationsanpassat ledarskap, Individens lärande, Kollektivt lärande, VARK-
Modellen, Teknologiska verktyg. 
 



 

III 

Förord 
 
Vi vill tacka alla respondenter och företag som gjort vår studie möjlig genom deras 
deltagande och gästfrihet samt även vår handledare som med stort engagemang ställt upp och 
stöttat oss i de svårigheter vi stött på. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat 
oss med stor förståelse och omtanke under arbetes gång. 
 
Under vår studie har vi lärt oss oerhört mycket om lärande och ledarskap vilket kommer att 
berika våra egna roller som ledare i framtiden och detta vill vi tacka alla som varit delaktiga i 
studien eftersom ni upplyst oss i vår professionella roll. Vi tror att detta kommer att ge oss en 
större självinsikt som ledare samt att vi numer har en större förståelse för hur viktig rätt 
individuell kommunikation och lärande är.  
 
Göteborg respektive Stockholm 4 juni 2017 
 

           
 
Emma Heed Södergren         Antonia Kottulinsky 
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1 Inledning 
 
Kapitel ett innehåller problematiken med lärande i snabbt föränderliga 
evenemangsorganisationer samt svårigheter att applicera lärande i organisationer i praktiken. 
Organisationer har i allmänhet svårt med lärande och det beror mycket på bristande system 
och praktiska verktyg. Problematiken är att det saknas forskning kring lärandet i 
evenemangsorganisationer samt att lärande inom organisationer är ett svårt och omdiskuterat 
begrepp. Lärandet är viktigt för att organisationer ska överleva och framförallt 
evenemangsorganisationer som lever i en snabbt föränderlig omvärld. 
 

1.1 Lärande ur ett samhällsperspektiv 
 
Cissi Wallin (i Metro 13 april 2015) tar upp att ”lärande ska inte handla om att samla fakta på 
hög”. Här diskuterar hon de svårigheter som finns med lärande, främst att lärande är olika för 
alla (Wallin 2015). Hon menar att alla inte kan lära sig samma sak på samma sätt utan att 
lärandet, både i skolor och generellt måste individanpassas betydligt mer (Wallin 2015). 
Skolor idag är anpassade efter en typ av lärande och författaren lyfter här tanken på att 
arbetsplatser skulle se ut på samma sätt. Hon menar att det är ohållbart med en så okreativ 
miljö för människor i organisationen (Wallin 2015). Wallin (2015) beskriver att kanske startar 
denna problematik redan i skolan och blir något som vi lyfter med oss till vuxenlivet och 
framtida arbetsplatser. 
 
Det är svårt att få grepp om vad den lärande organisationen egentligen är och hur ett företag 
ska kunna använda den rent praktiskt (Elwin 2008). Gino och Staats (2016) tar även upp 
varför organisationer inte lär sig och skriver att ledare har institutionaliserat en rädsla för 
misslyckande. På grund av den struktur som råder och dess projekt finns det varken tid eller 
pengar för att experimentera (Gino & Staats 2016). Författarna utvecklar genom att ta upp att 
ledare måste identifiera sätt där de kan göra det möjligt för medarbetare att utvecklas samt 
experimentera och det handlar om att ge medarbetarna det dem behöver på det sättet dem 
behöver det (Gino & Staats 2016). “Trenden med lärande organisationer har dock gett upphov 
till många insikter om individers, gruppers och organisationers lärande och verktyg för att 
arbeta med detta” (Elwin i Chef 30 januari 2008). 
 
Forskaren Marianne Döös tar upp att vardagslärandet, det vill säga när en person utför sina 
vanliga arbetsuppgifter samtidigt som den lär sig något, är av vikt för chefer i lärande 
organisationer (Hedrén 2016). Cheferna kan då använda sig av medarbetarens vardagslärande 
för att fundera på hur lärandet kan riktas och vad som behöver förändras för att lärande ska 
ske (Hedrén 2016). Thomas Nyberg (2016) berättar om problematiken kring 
evenemangsorganisationers uppbyggnad. Han skriver att affärsidéer, produkter och tjänster 
blir allt mer en färskvara i vår föränderliga omvärld (Nyberg 2016). Han tror även att framtida 
organisationer kommer att ha en kortare livslängd (Nyberg 2016). Även om organisationer 
trots detta lever längre kommer inriktningen på organisationen att skifta på grund av 
omvärlden ändå (Nyberg 2016). Dessa organisationer formas kring olika projekt såsom 
utbildningsevent, idrottsevent eller lanseringsevent och är endast tillfälliga projekt där de 
anställer personer, genom vad författaren kallar för casting, på samma sätt som vid 
filminspelningar (Nyberg 2016). Nyberg (2016) anser då att organisationen kommer att 
förändras under väldigt kort tid och när ett event är avklarat så löses organisationen upp och 
resurser går vidare till andra projekt. 
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Genom ovanstående bakgrund ser vi att lärande är problematiskt redan från en ung ålder 
(Wallin 2015) och att det är något som många organisationer har svårt att hantera även med 
vuxna medarbetare (Elwin 2008). Evenemangsorganisationer existerar på en marknad och i en 
omvärld som snabbt förändrar sig och detta gör att även organisationen förändrar sig beroende 
på projekt (Nyberg 2016) vilket gör att de kontinuerligt måste lära sig något nytt. Därmed är 
det intressant att undersöka lärandet i evenemangsorganisationer i praktiken. 
 

1.2 Forskningsöversikt 
 
Sotirakou och Zeppou (2004) har beskrivit den lärande organisationen som en 
högpresterande organisation på grund av dess förmåga att överföra kunskap till 
problemlösning, skapa ny kunskap inom organisationen och även vara en innovativ 
organisation som anpassar sig till omvärlden på ett framgångsrikt sätt. Då organisationer 
strävar efter långsiktig överlevnad, menar McLagan och Nel (1995), att organisationen skapar 
sig en fördel om den lär sig snabbare än andra. Gino och Staats (2015) menar att en person 
som redan sliter 100% av sin arbetstid inte tenderar att ta sig tid att lära sig något nytt för att 
lösa ett problem utan snarare applicerar gammal kunskap. Detta beror ofta på att 
organisationen väljer kortsiktiga lösningar där de tar in utomstående experter som dessvärre 
skapar mer arbetsbörda för personalen och detta hämmar i sin tur den lärande organisationen 
och även individens motivation till lärande (Gino & Staats 2015). För att individen ska kunna 
motiveras till lärande måste organisationen kunna hantera lärandeprocessen (Blackman & 
Lee-Kelley 2005) och låta de anställda göra misstag eftersom misstag är en stor källa till 
lärdom (Gino & Staats 2015). 
 
Det finns idag flera olika teoretiska system för hur lärandet kan gå till i en organisation men 
ofta misslyckas företagen med att implementera systemen eller använder system som är 
förlegade för att fungera i dagens samhälle (Blackman & Lee-Kelley 2005). Ett av de mest 
kända systemen är knowledge management (KM), det vill säga kunskapshantering, som 
beskrivs som olika tekniker och de praktiska händelserna som ser till att det finns ett flöde av 
kunskap i organisationen (Birkinshaw 2001). Forskning inom KM visar det att de mest 
framgångsrika organisationerna är de som är bäst på att dela kunskap mellan individer 
(Birkinshaw 2001). Dock anser Ohlsson (2014) att det finns pedagogiska utmaningar som KM 
inte tar hänsyn till. Han menar att en kollektiv inlärningsprocess innefattar de anställdas 
sociala och kulturella interaktion och att det finns problem gällande individernas möjlighet att 
aktivt delta i uppbyggnad och spridning av information eftersom det är svårt att rent praktiskt 
genomföra (Ohlsson 2014). Han tar även upp att KM inte tar hänsyn till den mänskliga 
faktorn och uttrycker en problematik med emotionella försvarsmekanismer hos individer som 
påverkar lärandet (Ohlsson 2014). När dessa försvarsmekanismer står i vägen för lärandet 
anser Ohlsson (2014) att lärpotentialen spärras hos organisationen. Något som kan skapa en 
mer lärande organisation menar Jon Ohlsson (2014) är ett pedagogiskt ledarskap som 
motiverar medarbetarna. Det finns dock ingen forskning kring om ett pedagogiskt ledarskap 
är lämpligt för lärande i evenemangsorganisationer men som Jon Ohlsson (2014) skriver finns 
det en koppling mellan det pedagogiska ledarskapet och individers motivation. 
 
Som vi nämner ovan bidrar dessa försvarsmekanismer till att organisationen inte lär sig, 
därmed inte utvecklas och kan då stagnera i sin utveckling (Blackman & Lee-Kelley 2005). 
Även om det finns forskning kring lärande i organisationer och system i allmänhet så saknas 
det forskning kring evenemangsorganisationer och system som är anpassade för deras 
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föränderliga omvärld och projekt. Organisationer får en större fördel om de lär sig snabbare 
än sina konkurrenter (McLagan & Nel 1995) och därmed måste organisationer ägna större 
uppmärksamhet åt utveckling och kunna bevara färdigheter och förmågor, med andra ord 
kunskap inom företaget (Blackman & Lee-Kelley 2005). 
 
Forskning saknas kring lärande inom evenemangsorganisationer och det vi kan se i vår 
forskningsöversikt är att systemen som finns idag är föråldrade och för att organisationer ska 
överleva i den föränderliga omvärld de lever i (Blackman & Lee-Kelley 2005). Det krävs det 
nya system och praktiska lösningar som även tar hänsyn till den mänskliga faktorn och 
därmed är anpassade för individer och efter dagens samhälle. 
 

1.3 Problematisering 
 
Evenemangsorganisationer lever i en snabbt föränderlig omvärld och projekt (Nyberg 2016). 
Detta gör att behovet av lärande inom organisationer är stort för att organisationer inte ska 
stagnera (Blackman & Lee-Kelley 2005). Det finns idag flera olika teoretiska system för 
lärandet men dessvärre är de just teoretiska och svåra att genomföra praktiskt samt att de är 
förlegade för de behov som finns i dagens samhälle (Blackman & Lee-Kelley 2005). 
Systemen tar inte heller hänsyn till den mänskliga faktorn (Ohlsson 2014) och de kortsiktiga 
lösningar som finns påverkar dessvärre individernas motivation (Gino & Staats 2015). 
 
Trots att evenemangsorganisationer är en av de organisationer som är i störst behov av att 
kunna förändra sig snabbt (Nyberg 2016) finns det väldigt bristande forskning kring lärande 
inom just evenemangsorganisationer. En annan problematik är att det saknas praktiska system 
för att lärandet ska kunna utvecklas i en evenemangsorganisation som lever i en föränderlig 
omvärld och projekt (Gino & Staats 2015). De system som finns idag tar heller inte hänsyn till 
den mänskliga faktorn och hur den påverkar lärandet i organisationen (Ohlsson 2014) och 
därmed krävs det nya system som ser helheten. Vi ser därmed i forskningsöversikten att det 
finns ett kunskapsglapp då det saknas information om lärande i evenemangsorganisationer 
och även saknaden av individanpassade praktiska system för att snabbt föränderliga 
organisationer ska kunna arbeta för att bli en lärande organisation. 
 

1.4 Syfte och problemställningar 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärande processer sker i 
evenemangsorganisationer samt ta reda på hur lärandet praktiskt kan utvecklas med hänsyn 
till individen för att förhålla sig till en snabbt föränderlig omvärld och projekt. 
 

1. Hur sker lärandet inom evenemangsorganisationer idag? 
2. Hur kan evenemangsorganisationer praktiskt utvecklas för att skapa ett 

individanpassat lärande? 
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2 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen lyfter upp ingående information kring hur lärande processer går 
till i organisationer samt vilka faktorer som påverkar processerna. Även forskning kring 
situationsanpassat ledarskap och hur lärandet kan individanpassas lyfts upp och visar på att 
ledarskapet bör anpassas mer efter medarbetaren. Teorikapitlet tar också upp vilken 
konkurrenskraft lärande i organisationer har och hur det behöver utvecklas genom bland annat 
ett pedagogiskt ledarskap, kollektivt lärande och verktyg. Dessa ämnen genomsyrar studien 
och används för att analysera vårt empiriska material. 
 

2.1 Lärande inom organisationer 
 
Mishra och Bhaskar (2011) skriver att en lärande organisation är en organisation som skapar 
ny kunskap och det är denna kunskap som hjälper den att bibehålla en konkurrenskraftig 
fördel. De menar att organisationer omvandlas från sin nuvarande position till en lärande 
organisation genom att de har förmågan att lära sig, att komma med nya idéer, att vara kreativ 
och hitta problemlösningar (Mishra & Bhaskar 2011). En organisations hållbarhet beror 
därmed på dess förmåga att lära sig genom att erhålla information från dess omvärld (Mishra 
& Bhaskar 2011). Gronhaug och Stone (2012, s 261) tar upp att konkurrenskraften för 
företaget ligger i hur de anställda upplever den lärande processen och denna “process är en 
funktion av användningen av verktyg (T) inom ett lärande klimat (C) och deras interaktion (T 
x C)”. Denna ekvation förklarar hur de två dimensionerna verktyg (tools) och klimat (climate) 
skapar en interaktion som påverkar den lärande organisationen (Gronhaug & Stone 2012 se 
Dobyns & Crawford-Mason 1991). Verktyg är olika sätt där lärandet får ske, exempelvis 
genom kunskapsdelningsmöten medan det lärande klimatet i sin tur handlar om i vilket 
arbetsklimat medarbetarna befinner sig i (Gronhaug & Stone 2012). Författarna skriver att om 
ledarna inte lyssnar på sina medarbetare så är det en observation om det lärande klimatet 
(Gronhaug & Stone 2012). Gronhaug och Stone (2012) menar således att verktygen inte 
kommer att fungera om de implementeras i ett arbetsklimat som inte accepterar dem. 
 
Lärande inom organisationer anses ofta enligt Jackie Clifford och Sara Thorpe (2007) som 
något som måste läras ut eller som de anställda tränas i. Lärandet är något som inte kommer 
naturligt utan som måste förmedlas till de anställda med en målsättning (Clifford & Thorpe 
2007). En stor problematik med detta menar författarna är att inget utöver det som medvetet 
lärs ut ses som en lärande process för medarbetarna (Clifford & Thorpe 2007). Clifford och 
Thorpe (2007) skriver även som bevis för detta att en av de första sakerna som dras ner på vid 
ekonomiskt svåra tider är vidareutbildning. Trots detta fortsätter lärandet inom 
organisationen, nyanställda lär sig sina uppgifter och arbetet fortsätter (Clifford & Thorpe 
2007). Alltså gäller det enligt författarna att känna till och se även denna typ av lärande inom 
organisationen (Clifford & Thorpe 2007). Detta tyder på att det finns ett lärande som sker, 
helt utan organisationens styrande av undervisningen (Clifford & Thorpe 2007). 
 

2.2 Lärande och ledarskap 
 
Ledningskultur är något som enligt Svensson (2005) påverkar lärandet inom medarbetarens 
miljö. Han tar upp “Strategic Human Resource Management” som innefattar mer 
kommunikation och mer integration mellan personalledning och affärsledning (Svensson 
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2005). Resultatet av detta kan bli att personalutvecklingen samt utbildningen inom 
organisationen relateras mer till affärsstrategin och påverkar företagets ekonomiska resultat i 
och med ökad effektivitet och minskad personalomsättning (Huselid 1995). Alltså att ge 
möjlighet till lärande och hantera vad som skall göras tillgängligt pedagogiskt sett och i vilka 
former (Svensson 2005). Även Jon Ohlsson (2014) diskuterar vikten av pedagogik inom 
lärande i organisationer. Han tar upp att det finns pedagogiska utmaningar för ledare eftersom 
det ofta är svårt att identifiera, analysera och hantera svårigheter för att förbättra de lärande 
processerna i organisationen (Svensson 2005). Han kommer fram till att ledarskapet måste 
vara mer pedagogiskt för att medarbetare ska vilja delta i aktiviteter och därmed processen i 
sig (Svensson 2005). Ett ledarskap som underlättar lärandeprocesser är ett pedagogiskt 
ledarskap och det går bortom traditionella och tekniska KM-strategier (Sondergaard et al. 
2007). 
 
The situational leadership model är gjord av Paul Hersey och Ken Blanchard som genom 
modellen beskriver situationsanpassat ledarskap och hur detta bör anpassas till varje enskild 
medarbetare (Hersey 1984). Modellen beskriver hur en anställd går från steg till steg beroende 
på kompetens och motivation och hur ledaren ska förhålla sitt ledarskap till detta (Hersey 
1984). Hersey (1984) beskriver de olika kompetensnivåer som medarbetarna befinner sig på 
och dessa omnämns som K1, K2, K3 och K4 i boken och följer samma ordning som S1, S2, 
S3 och S4 i modellen. Författaren skriver att en medarbetare på kompetensnivå 1 inte ännu 
har någon erfarenhet och inte heller någon kunskap (Hersey 1984). Denna medarbetare är 
entusiastisk och vill arbeta, men vet inte hur ännu (Lynch, McCormack & McCance 2011). En 
medarbetare på kompetensnivå 2 har en begränsad förmåga och kompetens men det finns en 
viss vilja att lära (Hersey 1984). Denna medarbetare utvecklar sin förmåga allt eftersom dock 
är denne bara delvis motiverad (Lynch, McCormack & McCance 2011). Kompetensnivå 3 är 
enligt Hersey (1984) en medarbetare som har erfarenhet och kunskap men har en tvekan kring 
att använda denna. Lynch, McCormack och McCance (2011) uttrycker samma sak som 
Hersey och fortsätter med att denna medarbetare även har mycket varierat engagemang kring 
uppgiften. Sist har vi kompetensnivå 4 som beskrivs som en individ som uppnår målen, som 
arbetar självständigt och är driven (Lynch, McCormack & McCance 2011). Här framförs 
denne även som någon som både har kompetensen och kunskapen samt är villig att använda 
denna och är mer självsäker (Hersey 1984). 
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Figur 1: Situationsanpassat ledarskap (modifierad modell av författarna utifrån Hersey 1984, 
s. 106) 

 
I modellen visas även de ledarskapsstilar som passar de olika kompetensnivåerna bäst (Hersey 
1984). Dessa omnämns i modellen som S1, S2, S3 och S4 och är då anpassade efter 
kompetensnivån på medarbetaren (Hersey 1984). Ledarstil 1 (S1) beskrivs som instruerande 
och tydlig och är främst en envägskommunikation (Hersey 1984). Ledarstil 2 (S2) beskrivs 
som mer coachande och mindre som en envägskommunikation än ledarstil 1, här finns 
utrymme för mer frågor från medarbetaren och kommunikation (Hersey 1984). Ledaren fattar 
enligt Lynch, McCormack och McCance (2011) fortfarande alla beslut men lyssnar mer på 
den anställde och kommunicerar. Ledarstil 3 (S3) innefattar en mer stöttande och mindre 
coachande ledarstil (Hersey 1984). Här uppmuntrar ledaren den anställda som till viss del har 
kompetens och försöker ge medarbetaren självförtroende (Lynch, McCormack & McCance 
2011). De får delvis fatta egna beslut som stöttas av chefen (Lynch, McCormack & McCance 
2011). Sist har vi S4, alltså ledarstil 4. Denna karaktäriseras generellt av mer delegerande 
ledarskap där ledaren litar på den anställde och lägger stort förtroende på denna att lösa 
uppgiften utan några mer ingående instruktioner (Hersey 1984). Den anställde får här både 
komma på lösningen samt implementera den själv (Lynch, McCormack & McCance 2011), 
detta eftersom ledaren litar på att den anställda kan sin sak (Hersey 1984). 
 

2.3 Individanpassat lärande 
 
Pedagogik kan te sig på olika sätt och ett sätt att se på pedagogik är genom en lärar- och 
elevroll som Ph'ng, Ming och Nambiar (2015) skriver i sin artikel. Lärstil som begrepp syftar 
i allmänhet på en individs sätt att helst erhålla och hantera idéer och information (Ph'ng, Ming 
& Nambiar 2015). Undervisningsstil avser istället lärarnas eller ledarnas föredragna metod att 
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lära ut och deras tro på hur andra vill ta till sig informationen (Ph'ng, Ming & Nambiar 2015). 
Således är det viktigt att förstå egenskaper och styrkor för varje lärstil och undervisningsstil 
för att kunna ytterligare förbättra individernas upplevda lärande (Ph'ng, Ming & Nambiar 
2015). Fleming (1995) tar även upp att kunskapen om vilken föredragen lärstil en person har 
gör att lärandet kan individanpassas. Ph'ng, Ming och Nambiar (2015) skriver att om lärstil 
och undervisningsstil stämmer överens skapas en större motivation hos eleven. 
 
För att förstå vilket föredraget sätt en individ tar in information krävs det förståelse kring 
lärstilar (Fleming 1995). Fleming (1995) menar att individer kan genom denna förståelse 
utveckla strategier som är individuellt skräddarsydda. Genom att lärare har en förståelse för 
olika stilar och utvecklar sin undervisningsstil kan de kommunicera på ett sådant sätt att 
informationen når fler elever eftersom det blir en matchning mellan sättet informationen ges 
och sättet informationen tas emot (Fleming 1995). Även om individer har ett föredraget sätt 
att lära och lära ut, kan individer även använda andra lärstilar och bör uppmuntras att utveckla 
dessa stilar för sin personliga utveckling (Othman & Amirruddin 2010). 
 
Det finns sätt att fastställa vilken lärstil någon har och det kan göras genom VARK-modellen 
(Fleming 1995). Begreppen inom VARK är visuell, auditiv, läsa/skriva (read/write) och 
kinestetisk (Fleming 1995). Auditiv (A) har med hörsel och tal att göra och är den vanligaste 
formen av informationsdelning (Fleming 1995). Dessa personer föredrar att få informationen 
genom diskussioner och muntliga undervisningsformer (Fleming 1995). Den visuella (V) är 
den som lär sig genom bilder, former, layouter men även grafer och diagram, det vill säga att 
synen är främsta inlärningsverktyg (Fleming 1995). Läsa/skriva (read/write, R) är de som 
föredrar att ta till sig informationen genom text och skrift (Fleming 1995). De kinestetiska (K) 
personerna är de som vill uppleva föreläsningen genom alla sina sinnen. De lär sig bäst när de 
själva är delaktiga och föredrar experiment, studiebesök och rollspel som undervisningsform 
(Fleming 1995). Denna form beskriver Fleming (1995) är learning by doing men att en 
kinestetisk person har lätt att lära teori om paralleller dras till lämpliga analogier och 
metaforer. De lär sig alltså teori genom hur teorin tillämpas (Fleming 1995). Learning by 
doing är ett begrepp som handlar om att lära sig genom att göra (Hedrick 2011). Hedrick 
(2011) uttrycker sig att lära sig genom att göra är aktivt, praktiskt och engagerande för de som 
lär sig. Det finns även personer som har multifunktioner inom VARK-modellen (Fleming 
1995). Det vill säga att de kan använda flera olika lärstilar och oftast föredrar att använda flera 
för att få en komplett inlärning (Fleming 1995). 
 
Othman och Amirruddin (2010) skriver att det finns en problematik då lärare ofta inte kan 
förbereda lämpligt undervisningsmaterial för att anpassa behoven hos de som ska ta emot 
informationen på grund av tidsfaktorn. Fleming har skapat ett VARK-test som alla kan tillgå 
online där det även finns verktyg för tekniker av lärstilar (Othman & Amirruddin 2010). 
 

2.4 Kollektivt lärande och teknik 
 
I en snabbt föränderlig omvärld blir kunskap som lärs ut enligt Nitin Agarwal och Faysal 
Ahmed (2015) snabbt inaktuell. Författarna diskuterar att det därför blir mer och mer viktigt 
att lära ut hur man lär sig snarare än att lära sig specifik information som ändå är förlegad 
innan individerna ens examinerats (Agarwal & Ahmed 2015). Som lösning på problematiken 
beskriver Agarwal och Ahmed (2015) att kollektivt lärande kan vara en väg att utforska. 
Kollektivt lärande anser författarna uppmuntrar till samarbete och deltagande lärande bland 
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individer samt att det främjar självlärande såväl som kritiskt tänkande och icke-linjär 
inlärningsförmåga (Agarwal & Ahmed 2015). 
 
I artikeln beskriver Agarwal och Ahmed (2015) att den nya generationens utbildning kan 
använda sig av sociala medier och andra typer av nätverk. Klassiska undervisningsmetoder är 
i dagens samhälle för långsamma för det snabbt föränderliga arbetslivet och måste därför 
kombineras med den kollektiva undervisningsstil där individerna kan kommunicera med 
varandra och bidra till innehållet (Agarwal & Ahmed 2015). Detta menar författarna är vitalt 
för att eleverna ska lära sig hur man lär sig, alltså att de får vara med och välja innehåll som 
känns relevant för dem och på så sätt få en djupare förståelse och ett annat engagemang i 
innehållet (Agarwal & Ahmed 2015). Därför är, enligt Agarwal och Ahmed (2015), sociala 
medier en perfekt bas för denna typ av utbyte och interaktion eleverna emellan. Här kan de 
bidra med sina olika perspektiv och synvinklar och läraren kan övervaka vad som kommer 
fram ur den gemensamma diskussionen (Agarwal & Ahmed 2015). På så sätt används 
tekniken för att främja samarbete och lärande som även kommer att fungera i arbetslivet 
(Agarwal & Ahmed 2015).  
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3 Metod 
 
I följande kapitel presenteras våra två fallstudier med ett kvalitativt angreppssätt för vår 
metod. Det kvalitativa angreppssättet valdes för att göra studien mer djupgående samt få svar 
på våra frågeställningar. Datainsamlingen har skett på två olika evenemangsorganisationer där 
vi har intervjuat både chefer och medarbetare i olika hierarkiska nivåer för att få en komplett 
bild av lärandet i evenemangsorganisationerna. Kapitlet avslutas med hur vi uppfyllt kriterier 
för att skapa vårt vetenskapliga bidrag samt en metodreflektion. 
 

3.1 Val av metod 
 
För att uppfylla studiens syfte behövdes beskrivande data som visar situationen som den är 
idag när det kommer till lärandet inom evenemangsorganisationer. Anledningen till att vi 
valde att göra flera fallstudier är för att vi då fått bättre förklaringar till lärandet än i enskilda 
fallstudier (Eisenhardt 1989). Dubois och Gadde (2002) skriver dock att det påståendet är för 
en tid då specificitet ansågs vara en svaghet i studier och att för många fall kan leda till 
negativa effekter. Andra forskare litar alltså på att fler fallstudier ger någon form av statistisk 
betydelse medan vissa anser att det ger en bredd men saknar djup (Dubois & Gadde 2002) och 
därmed valde vi att begränsa studien till två fallstudier. På så sätt fick vi djupet samtidigt som 
vi fick en bättre förklaring till lärandet i och med att vi valt mer än en fallstudie. 
 
I den ena organisationen, Evenemangsorganisation A, undersöktes lärandet mellan 
verksamhetsansvarige och projektledare/produktionsledare och i den andra organisationen, 
Evenemangsorganisation B, undersöktes förhållanden längre ned i hierarkin, det vill säga att 
vi intervjuade en distriktsansvarig och tre timanställda. På så sätt har vi fått en mer detaljerad 
och fokuserad data där fallen stått i fokus och replikerbarhet (extern reliabilitet) har givits 
möjlighet utifrån den kvalitativa strategin (Bryman & Bell 2013, s. 87 och s. 401). Eftersom 
vår studie handlade om ny forskning blev fallstudierna sedda ur ett abduktivt perspektiv i och 
med att vi har gått fram och tillbaka mellan teori och data (Dubois & Gadde 2002). För att få 
svar på våra frågeställningar har vi ställt frågorna “varför” och “hur“ till respondenterna. 
Därmed kunde vi inte anta ett kvantitativ angreppssätt eftersom vi då inte hade kunnat uppnå 
syftet på grund av den kvantitativa datans begränsningar då dessa öppna svar inte kan avkodas 
(Bryman & Bell 2013, s. 182-183; Dubois & Gadde 2002). Vår forskningsstrategi är därmed 
kvalitativ för att ha kunnat förhålla oss till det abduktiva perspektivet. Syftet och designen 
kompletterar därmed varandra på så sätt att vi har kunnat vara mer dynamiska i vår 
datainsamling och analys av datan. 
 

3.2 Företag i studien 
 
Urvalet har gjorts på två olika sätt eftersom vi haft olika access till organisationerna samt att 
kompetensen på de anställda i Evenemangsorganisation A är generellt sätt högre då de är mer 
erfarna och arbetar i andra roller med mer omfattande arbetsuppgifter. Vi valde våra företag 
utifrån följande kriterier: Evenemangsorganisation A skulle inneha en chef i en högre position 
och medarbetare i produktionsledarroll eller projektledarroll. Evenemangsorganisation B 
skulle inneha en chef med lägre ansvarsområde och timanställd evenemangspersonal. De 
kriteria vi valde, det vill säga, vilka roller de har inom organisationen, var för att få en 
representation av större delen av den lärande evenemangsorganisationen. 
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Vi gjorde, i Evenemangsorganisation A, ett bekvämlighetsurval då den verksamhetsansvarige 
tog kontakt med de anställda som hade tid och möjlighet att delta i studien, det vill säga de 
som fanns tillgängliga för att medverka (Bryman & Bell 2013, s. 496). Anledningen till att 
detta var lämpligt var för att samtliga medarbetare ansågs kompetenta då vi har en god insikt 
och bra kontakt med företaget. Vi förstod problematiken med att det inte gick att generalisera 
urval i kvalitativa fallstudier (Bryman & Bell 2013, s. 401) men eftersom syftet med studien 
var att få en djupare förståelse för fenomenet anpassades studien efter mer lämpliga kriterier 
för trovärdighet (Halldórsson & Aastrup 2003). Bekvämlighetsurvalet blev därför legitimt 
eftersom vi tog hänsyn till andra kriterium och vi fick använda oss av ett sådant urval på 
grund av tidsbrist (Bryman & Bell 2013, s. 401 och s. 496). 
 
I Evenemangsorganisation B gjorde vi ett ändamålsenligt urval eftersom vi hade mer tid att 
välja ut respondenter och en närmare relation med det företaget. Genom det ändamålsenliga 
urvalet har vi kunnat ställa mer specifika kriterier på personer vi intervjuat (Bryman & Bell 
2013, s. 496). Personerna handplockades utifrån sin relevans för studien och som vi trodde 
kunde ge största möjliga värde. Detta var för att själva ha kontroll över urvalet då det fanns en 
spridd kompetens bland timpersonalen och samtidigt få variation på respondenterna 
(Robinson 2014). Vi hade fler kriterium för denna organisation och de var att den 
distriktsansvarige måste ha direktkontakt med de timanställda, de tre timanställda ska ha 
jobbat på företaget olika lång tid och med olika storlek av projekt samt ha ett fast antal timmar 
för att ha spenderat tillräckligt med tid med sin chef. Vi begränsade antalet totala intervjuer 
till åtta personer (fyra per företag) för att datan, enligt Bryman och Bell (2013), skulle bli 
hanterbar. Vi begränsade även antalet för att kunna behålla fokus i det fenomen som studerats 
under den begränsade tid vi haft (Dubois & Gadde 2002).  
 
Företagen är belägna i Göteborg respektive Stockholm och arbetar främst med business to 
buisness men Evenemangsorganisation B arbetar även med business to consumer dock genom 
business to business. Båda företagen har funnits under flera år och Evenemangsorganisation A 
har cirka sju anställda i Göteborg men företaget i sin helhet har uppskattningsvis ett hundratal 
anställda. Evenemangsorganisation B har cirka trettio-tal anställda som arbetar på 
huvudkontoret och sedan ett hundratal evenemangspersonal som arbetar aktivt. 
 

3.3 Datainsamling 
 
Vi lade cirka två veckor på vår datainsamling hos Evenemangsorganisation A och B där vi 
samlade in data genom intervjuer. Vi valde att inte transkribera intervjuerna eftersom det 
inspelningsprogram vi använt var av så hög kvalitet att vi upplevde att det blev en för stor 
tidsödande process (Bryman & Bell 2013, s. 490) och därmed tog tid som inte fanns inom 
ramen för denna uppsats. Vi upplevde även att materialet inte fick en rättvis bild av en 
transkribering då vi övervägde tolkningsproblematiken kring att inte höra tonläget och språket 
hos de intervjuade. Detta för att när vi transkriberade insåg vi att det fanns en risk för läsaren 
att missuppfatta respondenten när de inte hör hur intervjun gått till och inspelningen kan 
därmed återge mer faktisk information utan forskarnas upplevelse (Bryman & Bell 2013, s. 
491). Därmed valde vi att referera till inspelningarna istället.  
 
Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom både syfte och forskningsfrågor krävde mer 
förståelse och perspektiv (Bryman & Bell 2013, s. 474). Vi sammanställde en intervjuguide 
för att täcka de ämnen vi ville ta upp som enligt Bryman och Bell (2013, s. 474) är viktiga för 
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att få svar på frågeställningarna. Därmed behövde vår intervjuguide således vara flexibel och 
inte strukturerad för att få fram svar om respondenternas liv (Bryman & Bell 2013, s 482). 
Eftersom vi använde vår intervjuguide hade respondenterna möjlighet att utveckla och tala 
mer fritt kring ämnet istället för att styras hårt av strukturerade och specifika frågor med 
svarsalternativ (Bryman & Bell 2013, s. 486). Intervjuguiden är uppdelad utifrån teman då 
Bryman och Bell (2013, s. 482-483) anser att det blir inte bara blir lättare att formulera och 
granska intervjufrågorna utan även underlättar dataanalysen. Våra teman är 
evenemangsorganisationens lärande, individens lärande, ledarskapets lärande och det 
kollektiva lärandet. Utifrån dessa teman organiserade vi vår datainsamling i resultatet för att 
lättare hantera dess koppling till teorin för att i sin tur underlätta arbetet med vår analys 
utifrån modellerna och praktiska verktyg.  
 
Samtliga intervjuer bokades in i förväg där sju av åtta är personliga intervjuer och den sista är 
en telefonintervju. Anledningen till att det blev en telefonintervju var för att respondenten, 
den distriktsansvarige, varit sjuk en längre tid och det var även billigare att göra intervjun via 
telefon (Bryman & Bell 2013, s. 495) än att åka hem till honom då han bor i en annan stad. 
Bryman och Bell (2013, s. 495) skriver att det är lättare för intervjupersonen att avsluta en 
intervju över telefon än om intervjun sker ansikte-mot-ansikte men vi upplevde inte detta som 
något problem då det blev vår längsta intervju på grund av en bra relation med respondenten. 
På Evenemangsorganisation A genomfördes intervjuerna i ett mötesrum på företaget medan 
intervjuerna för Evenemangsorganisation B genomfördes på olika platser såsom hemma hos 
tre av respondenterna och en på ett café. Detta skedde för att respondenterna skulle få vara i 
en mer bekväm miljö då de normalt sett inte arbetar på kontoret utan är ute på fält.  
 

3.4 Forskningsprocess 
 
De svårigheter vi hade med access var att de evenemangsorganisationer vi kontaktade hade en 
hektisk period då de startade många projekt. Vi kontaktade två företag där det första tackade 
nej på grund av tidsbrist och det andra inte återkopplade alls. Vi kontaktade därefter två andra 
organisationer som ville ställa upp, främst för att vi har personliga kontakter på båda 
företagen och de är dessa som vi har intervjuat. 
 
Samtliga intervjuer gick till på så sätt att respondenterna informerades muntligt om studien 
och vad deras information kommer att användas till, sedan fick de informationen skriftligt på 
en samtyckesblankett där de läste igenom informationen och sedan skrev på. Därefter 
förklarade vi att intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna hänvisa till den 
information de angett samt för vår skull att kunna analysera datan utifrån respondentens 
perspektiv (Bryman & Bell 2013, s. 489-490). Under intervjuerna användes intervjuguiden 
men det lämnades utrymme för att respondenten fick prata fritt. Om respondenten kom ifrån 
ämnet fick den prata klart och sedan användes intervjuguiden till att återgå till de teman som 
vi ville undersöka. På så sätt fick respondenten en frihet i att få prata om sitt lärande, 
arbetsklimat och liv (Bryman & Bell 2013, s. 482). Vi ville inte att medarbetarna skulle vara 
påverkade av några teorier vi hade sedan innan utan att de skulle tala helt fritt och därmed 
berättades ingen mer info än att forskningen handlade om den lärande 
evenemangsorganisationen och hur lärandet går till i en snabbt föränderlig organisation. 
 
Intervjuerna skedde först med Evenemangsorganisation A och efter att vi gått igenom 
intervjuerna och granskat informationen till den teoretiska referensramen insåg vi att vi 
saknade information kring det kollektiva lärandet mellan kolleger. Därmed undersökte vi 
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detta mer grundligt i Evenemangsorganisation B som vi intervjuade veckan efter. 
Anledningen till att vi inte gjort det i Evenemangsorganisation A är för att vi fick en del 
information om detta ämne i intervjuerna ändå men dessvärre fanns det inte tid till fler 
intervjuer för mer ingående frågor. Vi hade även bättre access till personalen i 
Evenemangsorganisation B då en av författarna av denna studie tidigare har jobbat som 
teamleader för de timanställda på några evenemang och den distriktsansvarige är dennes chef. 
Att notera är att respondenterna har besvarat olika utförligt gällande deras erfarenheter och 
därmed är det mer utförliga svar från Evenemangsorganisation B i det empiriska materialet.  
 
Vi bad samtliga anställda i Evenemangsorganisation B att diskutera utifrån de upplevelser de 
haft men poängterade att det är den distriktsansvarige som anses vara chef men tillåtit 
respondenterna tala fritt om andra upplevelser dykt upp. Vid genomgång av samtliga 
intervjuer såg vi även att det fanns en röd tråd gällande att kunskapsnivån hos individer och 
att den arbetsuppgift de hade krävde olika typer av ledarskap och lärande. På grund av detta 
valde vi att gå igenom mer forskning kring modeller och ledarskapets påverkan på individer 
och hur ledarskapet bör fungera för individer i särskilda situationer. Utifrån det resultat vi 
samlade in insåg vi att vårt praktiska bidrag var att utveckla dessa modeller vidare för att ta 
fram en praktiskt användbar modell för evenemangsorganisationers lärande. 
 

3.5 Studiens kvalitet och trovärdighet 
 
Resultaten tolkades utifrån det syfte och de frågeställningar som skulle besvaras. All 
kvalitativ forskning har behandlats noggrant för att tolkas utifrån den intervjuades perspektiv 
till mesta möjliga mån (Bryman & Bell 2013, s. 401) men dock låg vårt fokus på att besvara 
syftet. Vi var medvetna om problematiken kring subjektivitet i kvalitativa studier dock förstod 
vi att det krävs ett interpretativistisk synsätt eftersom vi har en kvalitativ strategi för att kunna 
generera ett trovärdigt vetenskapligt bidrag. Bryman och Bell (2013, s. 400-401) tar upp 
diskussionen att reliabilitet och validitet i forskning ofta handlar om mätning vilket utgör en 
problematik eftersom många kvalitativa forskare anser att dessa begrepp måste modifieras för 
att vara relevanta för kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013, s 400-401; Halldórsson & 
Aastrup 2003). Innan vi startade vår forskning gick vi noggrant igenom hur vi kunde påverka 
studien på ett subjektivt sätt och vi vidtog åtgärder såsom diskussion om hur vi kan utveckla 
frågor om en respondent inte förstår. Vi bestämde även vilka alternativ som vi kunde ge 
respondenten under intervjun för att denne skulle kunna besvara frågan. Vi gick igenom, både 
innan och efter, hur intervjuerna samt respondenterna skulle tolkas och lyssnade igenom 
intervjuerna flertalet gånger. Detta för att kunna ge en så rättvis bild av respondenternas svar 
som möjligt även om det finns en viss subjektivitet i tolkningen. 
 
Vi anser därmed att vår studie skapar en intern reliabilitet då vi inte bara är medvetna om hur 
vårt kvalitativa tillvägagångssätt med intervjuer kan påverkas av oss själva utan även kommit 
överens hur vi ska tolka det vi ser och hör (Bryman & Bell 2013, s. 401). Halldórsson och 
Aastrup (2003) skriver att så länge författarna är medvetna, tar hänsyn och lyfter fram att det 
finns en problematik kring subjektivitet och tolkningsfrihet i intervjuerna visar detta på att 
studien är validerad i sig eftersom författarna redan från början hanterat dessa aspekter. 
Eftersom vi båda noggrant lyssnat igenom samtliga intervjuer och ifrågasatt våra tolkningar 
av svaren, utifrån den subjektivistiska problematiken, anser vi att vi är medvetna och gjort det 
vi kunnat för att minska felaktig tolkning. Halldorsson och Aastrup (2003) diskuterar validitet 
med många olika synvinklar i sin artikel och berättar just om kritik som riktas mot intervjuer 
där olika personer kan uppfatta eller tolka frågor på olika sätt (Halldorsson & Aastrup 2003). 
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Författarna menar dock, som vi nämnt, att så länge personen ifråga är medveten om detta och 
tar detta i åtanke så validerar det i sig studien (Halldorsson & Aastrup 2003). 
 
Halldórsson och Aastrup (2003) skriver att det måste finnas fler kriterier som är anpassade för 
kvalitativ forskning eftersom den kvalitativa forskningen inte handlar om mätning på samma 
sätt som i kvantitativa studier. Kriteriet tillförlitlighet handlar om studiens trovärdighet och 
syftar till bland annat att forskarna säkerhetsställt att studien utförts i enlighet med de regler 
som finns (Bryman & Bell, s. 403). Vi har i diskussioner med vår handledare tagit upp etiska 
problem som kan förekomma, granskat dem och sett till att hantera dem genom att vara 
tydliga med respondenterna. Vi följde Bryman och Bells bok för att undvika att göra misstag 
kring den kvalitativa strategin och även tagit hjälp av Dubois och Gadde samt Halldórsson 
och Aastrup för att inte missa ny forskning kring kriterium i en kvalitativ studie som vi kan 
stå för som trovärdig. Vi har gått igenom tidigare forskning i flera omgångar på grund av ny 
information från våra respondenter, vi har sökt företag som är lämpliga för studien i två 
omgångar för att få ett så bra urval som möjligt, diskuterat tolkningar av analys och hur vi ska 
använda oss av de teman vi bestämt och förhållit oss till samtliga. Detta har varit för att göra 
vår studie pålitlig vilket beskrivs som att forskarna skapar en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2013, s. 405). Eftersom vi 
haft detta granskande synsätt anser vi att vår studie därmed är pålitlig. 
 
Då det enligt Bryman och Bell (2013, s. 401) är omöjligt att “frysa” en social miljö har vi haft 
full förståelse för att extern reliabilitet kan vara svårt att uppnå. Vår studie kan till viss mån 
vara replikerbar då den genomförts på företag som funnits under många år och i dagsläget ser 
ut att finnas framöver. Ett annat forskarteam har möjlighet att göra liknande fallstudier på 
liknande företag, ingå i samma sociala roll som vi gjort i vår forskning (Bryman & Bell 2013, 
s. 401) och på grund av vår detaljerade metod och tillvägagångssätt utgå ifrån den till sin 
forskning och därmed anser vi att det finns en viss extern reliabilitet. Dock menar Dubois och 
Gadde (2002) att replikerbarhet i en situationsspecifik studie är något som inte har samma 
vikt som innan. Författarna anser att det är en förlegad syn på en kvalitativ studie (Dubois & 
Gadde 2002) men vi har haft full förståelse för kriteriet så som Bryman och Bell (2013, s. 
401) beskriver och anser att vi lämnat tillräckligt detaljerad information för att skapa en 
någorlunda extern reliabilitet. Vi är även medvetna om vår andrahandskälla kring Dobyns och 
Crawford-Mason ur Grounhaug och Stone. Anledningen till att vi valde att ha med den är för 
att boken dessvärre var utlånad men vi har noggrant sökt igenom bland annat Summon och då 
hittat flera artiklar som tar upp denna information från Dobyns och Crawford-Mason samt 
bokrecensioner om den. Vi anser därmed att vi gjort det vi kunnat för att säkerhetsställa att 
informationen är trovärdig. 
 
Halldórsson och Aastrup (2003) menar att det finns en problematik med generalisering i 
kvalitativa studier och att författare ofta överdriver generaliserbarheten. Även Dubois och 
Gadde (2002) har tagit upp problemet med generalisering och håller med Halldórsson och 
Aastrup (2003) att det krävs andra kriterier för att skapa trovärdighet. Dessa har vi diskuterat 
ovan men framförallt handlade vikten av studien om att skapa ett vetenskapligt bidrag där vi 
gång på gång ifrågasatt vår tolkning för att skapa ett resultat som är rättvist begrundat och 
tolkat utifrån våra respondenter. Dubois och Gadde (2002) avslutar sin artikel med att 
uttrycka sig om att fallstudier inte kan byggas på statistiska slutsatser utan de måste förlita sig 
på analytiska slutsatser och det är något vi lagt vikt vid för att bidra med det djup vi sökt efter 
kring lärande i evenemangsorganisationer. Det system vi tagit fram bygger på ett fåtal 
fallstudier och därmed blir inte generaliserbarheten av vikt utan djupet av lärande har legat i 
fokus.  
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3.6 Metodreflektion 
 
Vi var medvetna om att ett mer kvantitativt angreppssätt hade varit till viss del möjligt att 
genomföra. Enkäter hade varit möjligt att framställa och i så fall dela ut till fler personer för 
att få ett bredare underlag. Detta hade kunnat resultera i omfattande statistik kring upplevelser 
(ex. instämmer inte – instämmer helt) på exempelvis upplevelser kring utbildningsmaterial. 
Denna information hade kunnat vara användbara för ett mer övergripande syfte (Bryman & 
Bell 2013). Dock, upplever vi, att vi inte hade fått svar på det syfte vi har uttryckt och de 
frågeställningar vi ställt om vi använt en kvantitativ metod. Detta för att enkäter fungerar på 
så sätt att svaren kodas och långa respondentsvar passar inte i enkäter (Bryman & Bell 2013, 
s. 247). Däremot hade den strukturerade formen fungerat någorlunda bättre men för att få reda 
på mer fylliga och detaljerade svar krävs det en kvalitativ form av intervjuer såsom 
semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2013, s. 474). Därmed har vi valt ett mer 
kvalitativt angreppssätt eftersom vi genom det kan besvara våra frågeställningar och syften 
vilket vi inte hade uppnått genom ett kvantitativt angreppssätt. 
 
Tanken var även att göra en dokumentanalys i kombination med de kvalitativa intervjuerna 
för att det ger en mer historisk grund i studien som skapar validitet (Bryman & Bell 2013, s. 
550 och 556). Detta hade bidragit till en mer reliabel studie eftersom dokumentanalysen 
kompletterar kvalitativa intervjuer på ett positivt sätt (Bryman & Bell 2013, s. 565). Detta 
hade även skapat triangulation vilket är användningen av mer än en metod eller datakälla vid 
studiet av fenomenet (Bryman & Bell 2013, s. 404). Dock fanns det inte tid att genomföra en 
dokumentanalys eftersom access blev ett problem då vi endast fick gehör från en av våra 
tillfrågade evenemangsorganisationer och av dem fick vi endast ett dokument. Därav hade vi 
svårt att se vad detta skulle tillföra, speciellt efter att respondenterna i 
Evenemangsorganisation B beskrivit utbildningsmaterialet så tydligt redan under sina 
intervjuer. 
 

3.7 Alternativa metoder 
Fokusgrupper hade varit en möjlig alternativ metod för denna forskning. Med denna 
kvalitativa metod kan respondenterna ifrågasätta och utmana varandra i deras svar och på så 
sätt få en djupare förståelse för exempelvis varför något är på ett visst sätt (Bryman & Bell 
2013, s. 509). Problematiken med vår studie är att den är fokuserad på individen och hur 
denne lär sig medan, som Bryman och Bell (2013, s. 509) beskriver, handlar fokusgrupper om 
att studera hur individer tillsammans skapar en mening. Detta var inte av ett större värde för 
vår studie och med tanke på tidsbristen hos de vi intervjuade fanns det heller inte tid att samla 
de för ett gemensamt möte.  
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4 Resultat 
 
Resultatkapitlet tar upp respondenternas upplevelser kring lärandet i 
evenemangsorganisationer. Respondenterna tar även upp hur de själva lär sig samt att lärandet 
beror på vilken situation de är i. I sista avsnittet analyseras respondenternas svar utifrån 
tidigare teori och modeller för att se hur evenemangsorganisationernas lärande sker idag och 
hur lärandet kan utvecklas.  
 

4.1 Evenemangsorganisationer om lärande 

4.1.1 Presentation av organisationer och respondenter 
 
Evenemangsorganisation A är beläget i Göteborg och arbetar främst med B2B-kunder 
(business to business).1 Organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm men intervjuerna har 
skett på organisationens sydvästra kontor i Göteborg. 
 
Evenemangsorganisation B är beläget i Malmö men har även kontor i Stockholm och det är 
med deras medarbetare och chef vi genomfört intervjuerna. Organisationen arbetar främst 
med B2B-kunder men genomför aktiviteter för deras kunder i sin tur. Alltså är B2C (business 
to consumer) en stor del av de evenemang som hanteras av organisationen.2 
 
 

Evenemangsorganisation Yrkesroll  Pseudonym Datainsamling 
(intervju) 

Evenemangsorganisation A Verksamhetsansvarig 
Syd/Väst 

 Mats Eriksson Personlig 

Evenemangsorganisation A Account manager  Sara Andersson Personlig 

Evenemangsorganisation A Produktionsledare  Lina Svensson Personlig 

Evenemangsorganisation A Account manager   Sofia Larsson Personlig 

Evenemangsorganisation B Distriktsansvarig Norr  Thomas Lindström Telefon 

Evenemangsorganisation B Eventpersonal   Olivia Nilsson Personlig 

Evenemangsorganisation B Eventpersonal   Erika Johnsson Personlig 

Evenemangsorganisation B Eventpersonal   Lisa Karlsson Personlig 

Tabell 1: Presentation av respondenter 

 
Inom Evenemangsorganisation A har Mats Eriksson3 arbetat på företaget under fyra års tid 
men endast som anställd under det senaste året och dessförinnan var han konsult. Han är idag 

                                                
1 Lina Svensson Produktionsledare Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 21 april 2017  
2 Thomas Lindström Distriktsansvarig Evenemangsorganisation B, telefonsamtal den 7 maj 2017  
3 Mats Eriksson Verksamhetsansvarig Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 19 april 2017  
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operativt ansvarig för regionen Syd/Väst som är kontoren i Göteborg och Malmö. Sara 
Andersson4 har arbetat på eventbyrå i tio år och Sofia Larsson5 i cirka sju år samt inom 
mediabranschen ungefär sex år innan dess. Sara säger att hon har en KY-utbildning inom 
eventmarketing och evenemangsledning medan Sofia är utbildad civilekonom med inriktning 
marknadsföring. Båda har projektledaransvar men Sofia har ett mer övergripande ansvar för 
projekt och har medarbetare i sina team som arbetar med mer operativa delar. Sara säger även 
hon att hon arbetar med en projektledarroll men, som hon beskriver det, mer operativt och 
upplever att rollerna överskrider varandra då hon rycker in och hjälper till där det behövs i 
projektet. Lina Svensson talar under intervjun om att har arbetat på företaget i fyra år men att 
hon inte har någon erfarenhet sedan tidigare i eventbranschen. Främst arbetar hon med 
administrativa uppgifter och beskriver att hon sköter kontakt med leverantörer, 
säkerhetsställer budgetar och fakturerar. 
 
Thomas Lindström har arbetat i Evenemangsorganisation B i ungefär ett och ett halvt år där 
han har en senior roll och ansvarar för hela norra regionen. Olivia Nilsson6 berättar att hon har 
arbetat i organisationen under ett års tid och arbetat praktiskt taget varje vecka. Hon har inga 
andra direkta erfarenheter innan då detta är hennes första jobb. Erika Johnsson7 och Lisa 
Karlsson8 började arbeta för organisationen ungefär samtidigt på hösten föregående år. De har 
arbetat vissa helger och någon vardag men inte konstant varje vecka som Olivia. Erika 
beskriver som tidigare erfarenheter att hon arbetat mestadels inom service, hon har dock ingen 
tidigare erfarenhet inom eventbranschen. Lisa har arbetat som barnvakt och även som vikarie 
i grundskolan under en tid och har med sig erfarenheter därifrån. Gemensamt för dessa tre 
respondenter i Evenemangsorganisation B är att deras roll är event- eller demopersonal hos 
företaget som utför event för företagets kunder.  
 

4.1.2 Lärande inom evenemangsorganisationer 
 
Sofia tar upp diskussionen om att lärandet är svårt inom evenemangsorganisationer men att en 
anställd kan genom stöttning av chefen lära sig strukturer och arbetssätt som kan underlätta 
arbetet som exempelvis den kreativa processens tillvägagångssätt. Respondenterna i 
Evenemangsorganisation A upplever att det stöd som saknas i organisationen är på en högre 
nivå och med det menar dem att de önskar mer närvaro och förståelse från högsta cheferna i 
Stockholm. Sofia säger under intervjun att organisationen i Göteborg är prestigelös, har en 
öppenhet och mindre hierarki än i Stockholm vilket hon ser som något väldigt positivt för 
lärandet eftersom företagskulturen är mer sammansvetsad. Mats beskriver också att de viktiga 
delarna i organisation är relationerna till sina medarbetare, att ha tillit, tydlig kommunikation 
och respekt för varandra. Med detta menar han att det finns mer öppenhet i organisationen och 
just att de sitter på samma kontor gör att kommunikationen blir ännu bättre. 
 
Något som varit gemensamt för medarbetarna i Evenemangsorganisation A är att samtliga 
gillar konceptet med utbildningsdagar för nyanställda. Sara och Lina har aktivt fått delta i 
detta evenemang medan Sofia inte hade möjlighet att delta men säger att hon önskar att hon 
haft möjlighet. Sara och Lina berättar att utbildningsdagarna främst handlade om 
                                                
4 Sara Andersson Account Manager Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 19 april 2017 
5 Sofia Larsson Account Manager Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 21 april 2017 
6 Olivia Nilsson Evenemangspersonal Evenemangsorganisation B, personlig intervju 24 april 2017 
7 Erika Johnsson Evenemangspersonal Evenemangsorganisation B, personlig intervju 25 april 2017 
8 Lisa Karlsson Evenemangspersonal Evenemangsorganisation B, personlig intervju 27 april 2017 
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föreläsningar och att konversera med nya medarbetare. Sara beskriver föreläsningen med 
VD:n som väldigt bra eftersom han berättade om hur organisationen uppkom genom 
storytelling och att hon fick en tydlig bild av vart allt startade. Hon nämner även 
föreläsningarna med kreatörer och HR-ansvarig som bra då de visade olika case som 
organisationen genomfört och att det gav en bra mix av information. Respondenterna önskar 
att det fanns mer utrymme längre fram i anställningen för fortsatta möten med andra 
medarbetare inom företaget för att få en bättre kommunikation och mer insikt i de andra 
kontoren. 
 
Alla respondenter är, i sina respektive intervjuer, överens om att det är okej att göra misstag i 
den organisationen de arbetar i och medarbetarna anser att de fått mycket beröm av cheferna 
när de gjort något bra samt att de får konstant uppmuntran. Erika beskriver specifikt att hon 
fått höra av chefen när kunden varit extra nöjd med eventet och personalen. Samtliga 
medarbetare i Evenemangsorganisation B uttrycker att relationen till chefen fungerar bra, trots 
att mycket av kommunikationen sker över telefon. De beskriver att de träffar chefen kanske 
någon gång i månaden och då främst ute på event när även de är ute och arbetar. Olivia 
beskriver även att det kan vara när chefen varit på möte hos kunden och då går denne förbi 
och hälsar för att se hur det går för dem. Respondenterna i Evenemangsorganisation A anser 
att det är positivt att organisationen tillåter misstag eftersom det gör att medarbetarna vågar 
utvecklas. Sofia beskriver hela organisationen som ett team som hjälps åt och önskar att 
Stockholm hade större förståelse för hur organisationen i Göteborg arbetar. Hon uttrycker sig 
om att branschen har trots allt inte funnits i hundra år utan är väldigt ung och därmed testar 
sig alla fortfarande fram om hur de ska gå tillväga. 
 
Thomas upplever att Evenemangsorganisation B är mer som en maskin och bara vill 
producera samma saker som de gjort innan, att allt handlar om att tjäna pengar och därför ska 
vi bara fortsätta som vi gör säger han. Han anser därför inte att han får möjlighet att lära sig 
något nytt i organisationen då den personliga utvecklingen inte prioriteras. Han nämner även i 
intervjun att det inte är en bransch han rekommenderar någon att ge sig in i med tanke på dess 
speciella karaktär med stress och tidspress. Även Mats tar upp diskussionen om lärande inom 
evenemangsorganisationer: “Det som är synonymt med många bolag i just den här branschen 
är att om du inte lär dig nya saker eller är på tå så är det svårt att hänga med, då är det svårt att 
vara konkurrenskraftig, för våra kollegor är det”.9  
 

4.1.3 Lärande och ledarskap 
 
Något som är viktigt vid lärande, och som Mats lade fokus på under intervjun, när det gäller 
stöd från organisationen är att det är viktigt att vara proaktiv i sitt eget lärande kring vad man 
vill ha ut. Han menar således att du måste tala om vad du vill och agera själv eftersom inget 
sker per automatik då ingen kommer att göra något åt dig. Mats känner att företaget hjälper 
honom i sitt eget lärande genom att bemöta hans idéer och utvärdera om de är genomförbara 
och detta skapar motivation då han upplever att organisationen ger honom det stöd han 
behöver. Mats beskriver att organisationen har utbildningsmaterial, detta i form av en manual 
i textform som nyanställda får som innehåller viktig information om organisationen. Han gör 
själv inget utbildningsmaterial men skulle vilja uppdatera denna manual för att anpassa den 
till hur situationen ser ut idag på företaget, egentligen bara rent innehållsmässigt, men inte 
formen på den eftersom han tycker att den är bra som den är.  

                                                
9 Mats Eriksson Verksamhetsansvarig Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 19 april 2017, 13:29. 
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Mats tar upp en situation där han inte agerat särskilt bra som chef där han och hans junior 
medarbetare var ute på ett genomförande och medarbetaren inte agerade som förväntat av 
varken honom eller kunden vilket gjorde han gick in och tog över situationen på ett osmidigt 
sätt. Det säger han gjorde att personen i fråga kände sig överkörd men på grund av den bra 
kommunikationen de har i organisationen kunde medarbetaren säga till att det inte kändes bra 
att Mats gick in och tog över dennes uppgift när det inte gick som förväntat. Dock anser han 
att misstag är en viktig del av processen av lärande och beskriver det på följande sätt: 
 

Misstag gör vi väl alla hela tiden och det måste man väl få göra. Det är ett sätt att utvecklas 
skulle jag vilja säga. Det beror lite grann på vad det är för misstag. Men är det något som 
påverkar vår verksamhet eller relation till kunden så får vi sätta oss och prata om; vad är det 
som har hänt och vad är anledningen till att det här hände och sen får vi ta och försöka lösa 
problemet därifrån helt enkelt. Det kan hända att en medarbetare behöver mer coaching eller 
handledning i sin roll skulle jag säga.10  

 
Gällande stöttning från företaget tycker Thomas inte att organisationen stöttar hans lärande. 
Han önskar att han fick mer stöttning i sitt lärande och att han fick lära sig nya saker på 
arbetet. Här efterfrågar han kurser eller föreläsningar där han visuellt kan ta till sig 
informationen och lära sig nya saker. Han tror att detta skulle ge mer inspiration i arbetet. 
Dock anser Thomas att han inte får så mycket utrymme för att komma med nya idéer då 
kunden som han arbetar med är restriktiv med budget och vill göra samma projekt år efter år. 
Han tror att kunden hade tjänat på att prova lite nya event men att tror inte att detta kommer 
att ske. 
 
Thomas beskriver en önskan att han själv fick utveckla utbildningsmaterialet, vilket han inte 
gör idag, eftersom han upplever detta alldeles för krångligt i egen mening och alltså tänker att 
det är för invecklat även för de anställda. Han uttrycker här att utbildningsmaterialet borde 
vara kortare för att inte skrämma bort ny personal som skräms av så mycket 
förhållningsregler. Det finns dock inga specifika regelverk som han beskriver kring misstag 
eller misskötsel utan detta är något som han får hantera vid varje specifik situation. När 
Thomas ombeds ge exempel på någon gång han hanterat en situation med ett misstag från en 
anställd bra/mindre bra får han svårt att komma på exempel. Till slut nämner han en situation 
där en butikschef i en av butikerna där hans anställde arbetat uttryckt missnöje med en 
personal som han vet är duktig. Trots att han vet att personalen inte gjort något fel orkade han 
inte ta tag i situationen och prata med butikschefen för att klargöra att detta inte var ett okej 
beteende från hans sida. Detta menar han var dåligt från hans sida då han borde hanterat 
situationen direkt mellan butiken och den anställde. 
 
Ett exempel på när Thomas hanterat något bra menar han är när någon velat sjukanmäla sig 
och han fått dem att arbeta ändå. När han ombeds att utveckla detta beskriver han att han 
känner sin personal så väl att han vet om ifall de är sjuka på riktigt eller inte. Han menar 
därför att när han hör att de egentligen inte är sjuka så hanterar han detta genom att övertala 
dem att ta sig till jobbet ändå och på så sätt avlägsnar problemet. Efter det tar Thomas sig till 
butiken för att prata med personalen för att se att han inte övertalat någon som faktiskt var 
sjuk att gå till jobbet men det har aldrig hänt säger han. Han menar då att han åker dit även för 
att se varför de kan ha sjukanmält sig trots att de inte är sjuka och på så sätt kolla läget med 
dem, alltså vårda relationen och lyssna på personalen. Thomas berättar att han försöker 
anpassa sättet han lär ut på i den mån det går men att det är svårt eftersom han varken 
utformar utbildningsmaterial eller träffar personalen varje vecka. Detta beroende på att alla är 
                                                
10 Mats Eriksson Verksamhetsansvarig Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 19 april 2017, 04:55. 
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så geografiskt utspridda. Dock försöker Thomas förklara på ett sätt som han tror passar vid 
träff med personalen och försöker att anpassa detta på det sättet han tror passar dem bäst.  
 
När frågan kring vidareutbildning lyfts uttrycker samtliga respondenter i 
Evenemangsorganisation B, i sina respektive intervjuer, att de inte fått någon vidareutbildning 
av företaget. Olivia hade gärna sett att vidareutbildning fanns tillgänglig och skulle vilja lära 
sig mer om svårare och mer avancerade event. Hon är alltså villig att utveckla sin kompetens 
vidare trots att hon redan är kunnig inom flera områden. Erika beskriver dock här att hon inte 
hade intresserat sig för någon typ av vidareutbildning då jobbet hos Evenemangsorganisation 
B ses som ett extrajobb. Här visar hon att hon inte har något vidare engagemang och alltså 
varken vill eller kan vidareutvecklas med hjälp av cheferna. Hon beskriver alltså att det inte 
hade varit av intresse. Här stämmer Lisa in med Olivia och säger att det alltid är intressant att 
lära sig mer och att hon kanske skulle vilja få chansen att jobba med mer avancerade event 
efter studenten och därigenom då få utbildning inför uppdragen. Hon vill bevisligen precis 
som Olivia fortsatt utveckla sin kompetens och ta sig vidare i utvecklingen. 
 
Även medarbetarna i Evenemangsorganisation A uttrycker under sina intervjuer att det saknas 
vidareutbildning och att det är något de alla önskar få. Sara vill gärna ha mer fördjupade 
kurser inom digital kommunikation och marknadsföring. Hon berättar även att hon tagit upp 
detta med sin chef att hon vill läsa vidare men inte diskuterat om det är något arbetsgivaren 
skulle kunna stå för. Likaså har Sofia gjort gällande en copy-writer-utbildning men detta är 
uppe på diskussion om företaget kan stå för den utbildningen. Både Sara och Sofia berättar att 
de behöver stöd i form diskussioner och idébollning för att vidareutvecklas i sina roller. Lina 
vill gärna ha mer kunskap och utbildning inom manusskrivning, OSA-system, mer teknisk 
kunskap överlag och gärna sitta med content-managers för att utvecklas men upplever inte att 
det finns tid till det. Hon har blivit erbjuden en excel-kurs av Mats men säger även här att hon 
upplever att det inte finns tid till det och det tror hon främst beror på att organisationen har 
omorganiserat sig väldigt mycket de senaste åren. Stödet från chefen beskriver Lina som 
“viljan finns men tiden finns inte” efter att vi pratat om den personliga utvecklingen.11 Hon 
känner att hon blir stöttad på ett bra sätt vid misstag och att det är okej att göra det men 
upplever inte att stödet hjälper henne att lära sig bättre. Lina önskar mer formalia och struktur 
för hur hon ska fortsätta utvecklas och känner att det saknas idag. 
 

4.1.4 Individanpassat lärande 
 
Vid intervjun med Mats berättar han att det sättet han lär sig bäst på är en kombination av 
teori och att praktiskt använda den informationen genom learning by doing. Thomas uttrycker 
att han lär sig bäst via visuella medel. Han beskriver att han vill se något såsom en bild eller 
liknande men även att det fungerar bra för honom att titta på när någon annan utför ett 
uppdrag för att kunna lära sig av den personen genom att observera. Båda cheferna tror att 
deras medarbetare lär sig på samma sätt som de själva dock säger Thomas, till skillnad från 
Mats, att han vet om att det finns personer som lär sig på andra sätt också men han tror inte att 
dessa är så många. Mats berättar att han anpassar sin undervisningsstil när han märker att 
någon inte förstår genom att vinkla informationen. Mats berättar att detta är något han ser 
genom att lyssna på vilka frågor medarbetarna ställer och därmed kan han uppfatta om 

                                                
11 Lina Svensson Produktionsledare Evenemangsorganisation A, personlig intervju den 21 april 2017, 06:05. 
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medarbetarna är närvarande. Om de är närvarande tror han att de oftast lär sig och om de inte 
är det använder han en annan undervisningsstil för att förmedla informationen. 
 
Mats uttrycker att den kompetens han har idag hade han med sig sedan redan innan. Mats 
säger även att kompetens är en färskvara och att han varje dag skaffar sig ny kompetens inom 
företaget. Han upplever därmed att han tar till sig ny kunskap och information genom att 
konversera med sina medarbetare och kunder samt genom den research han gör inför 
evenemang. Till skillnad från Mats beskriver Thomas att all den kompetens som han använder 
idag är något som han hade sedan innan när han arbetade med samma roll på sin förra 
arbetsplats och med samma kund. 
 
Samtliga respondenter som medverkat i intervjuerna som medarbetare i 
Evenemangsorganisation B uttrycker, i sina respektive intervjuer, att de har mottagit 
utbildningsmaterial från evenemangsorganisationen när de arbetat med olika projekt ute hos 
kunder. Olivia beskriver att materialet brukar bestå av text och en eller flera bilder som 
beskriver hur uppdraget ska gå till. Hon säger att materialet är mycket tydligt och enkelt att 
förstå. Även Erika och Lisa har uttryckt att utbildningsmaterialet de fått är i textformat med 
en tillhörande bild, ofta på produkten eller på hur produktionen ska se ut. Även de tycker att 
materialet är tydligt och konkret. Olivia berättar att hon lär sig bäst genom text, men inflikar 
sedan att det också kan bero på. När hon får utveckla sitt svar beskriver hon att det ofta är 
beroende på om det är en relativt enkel uppgift eller mer avancerad. Ju mer avancerad 
uppgiften är desto mer personlig kontakt föredrar hon för att förstå uppgiften i detalj och 
kunna ställa frågor direkt. Detta för att få mer utbyte kring uppgiften som ska utföras från 
chefen. 
 
Erika beskriver här att hon tycker att utbildningsmaterialet fungerar bra för henne, att hon 
mestadels skummar igenom det och känner att hon kan det mesta som står i materialet då 
uppgiften brukar vara lätt. Här beskriver hon också att hon tycker att utbildningsmaterialet är 
lite onödigt långt och kanske skulle kunna vara mer koncist. Vid lite svårare uppgifter berättar 
Erika dock att hon brukar be kollegor om hjälp som är mer rutinerade för att få tips. Här 
föredrar hon alltså en kommunikation kring arbetet som ska utföras och vill bolla med någon 
annan för att ta till sig uppdraget lättare. Lisa säger att hon brukar läsa hela 
utbildningsmaterialet noggrant och titta på bilderna som visar hur det ska se ut. Hon upplever 
att den mest grundläggande informationen finns här och uppskattar att den är i textform då 
den är lättare att ha med sig och titta på om det är något man glömmer. Lisa menar att det kan 
vara skönt att ha en lapp med informationen om man glömmer något och säger att hon känner 
sig lite osäker i dessa situationer därmed vill hon ha lappen som ett extra stöd. Lisa säger 
också då att hon lär sig bra genom text just på grund av denna aspekt men menar att det beror 
på vad som ska göras. Erika säger under sin intervju samma som Lisa, att ju svårare uppgiften 
är, desto mer stöd behöver de för att kunna genomföra uppgiften. Här efterfrågar både Erika 
och Lisa instruktioner på plats och beskriver att det är lättast vid en mer avancerad uppgift för 
att kunna ställa frågor, få göra själva med stöd från en teamleader. På så sätt uttrycker de att 
de känner sig mer säkra och vågar testa sina förmågor eftersom de kan få hjälp och tips om 
det behövs. 
 
Olivia upplever att hon får stöd i sitt lärande men har svårt att förklara exakt hur. Hon tycker 
att teamleaders och chefer försöker förklara och visa när de är med ute på fält och att detta 
stöttar henne i lärandet. Detta är något som Olivia uppskattar för att hon kan lära sig nya saker 
när någon är med som arbetat med event längre och hon vill gärna lära sig ny kunskap. Erika 
säger att hon inte riktigt ser hur cheferna stöttar henne i hennes lärande. Med det menar hon 
att de lär ut men vet inte riktigt hur detta skulle vara ett stöttande sätt i hennes lärande. Hon 
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ser inte heller att organisationen eller cheferna gör någon ansträngning för att anpassa sig efter 
hennes lärstil. Lisa säger däremot att hon upplever stöttning i sitt lärande från både chefer och 
teamleaders när de förklarar på ett sätt hon kan förstå och alltid finns där för att svara på 
frågor, vare sig det är över telefon eller om alla är på plats. Alla respondenterna i 
Evenemangsorganisation B anser, i sina respektive intervjuer, att cheferna främst lär ut genom 
utbildningsmaterialet, telefonsamtal eller på plats. De tycker att detta fungerar bra då de kan 
ställa frågor och känna sig trygga.  
 
Sara och Lina berättar att de i början av sin anställning på Evenemangsorganisation A fick 
utbildningsmaterial i textform medan Sofia fick en powerpoint-presentation som hon var 
väldigt nöjd med. Detta för att hon tyckte den var visuellt snygg men främst för att hon lär sig 
bäst när det material hon får är i bildform. Sofia trivs inte med böcker och papper i textform 
och tjocka kompendier fungerar inte alls utan de kikar hon bara igenom. Dock säger hon att 
det beror lite på vad hon ska lära sig. Hon börjar med att berätta att hon lär sig bäst genom 
learning by doing men senare i intervjun går Sofia mer in på att hon lär sig bäst om det är mer 
visuellt. Hon uttrycker att om det är ren information så fungerar det visuella sättet allra bäst 
men anser annars att hon lär sig genom learning by doing främst på företaget. Sara beskriver, 
till skillnad från Sofia, att hon lättast lär sig genom att läsa sig till information och måste 
anteckna för att komma ihåg. Hon har dock, som hon beskriver det, ett fotografiskt minne och 
kan se bilder och även komma ihåg de väldigt lätt. 
 
Veckobrev via intranätet tycker Sara är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på vad som händer 
i organisationen eftersom det sker väldigt mycket förändringar på kort tid. Hon säger även 
under intervjun att hon inte fick något utbildningsmaterial men önskar att hon fått det som 
nyanställd. I så fall hade Sara föredragit att det var i broschyr-form eftersom hon gillar 
formler och presentationer främst. Intervjuer med nyckelpersoner i organisationen samt 
rollbeskrivningar och checklistor över saker som kan vara bra att tänka på är något hon önskat 
att broschyren innehållit. Till skillnad från Sara fick Lina en PDF-manual i textform om hur 
organisationen var uppbyggd men tycker inte att det utbildningsmaterialet var bra. Hon har 
ingen vidare kommentar om vad som specifikt var dåligt men upplever inte att denna typ av 
material passar henne alls. Lina anser sig lära sig lättast genom learning by doing och det gör 
hon genom att arbeta med kompetenta kollegor som har mer erfarenhet än henne och därmed 
lär sig av att göra som dem.  
 

4.1.5 Kollektivt lärande och teknik 
 
Något som både Sara och Lina tyckte om när de kom in på Evenemangsorganisation A var att 
de fick möjlighet att gå runt till andra anställda och ansvariga för att lära sig vad de gör på 
deras avdelning och även bli upplärda av andra anställda. Dock sa Lina att denna del 
försvunnit och det tror hon främst beror på tidsbrist och prioriteringar i företaget. 
 
När Lisa, efter intervjun, talar mer fritt om hur hon tror att problematiken med lärandet kan 
lösas tar hon upp något hon anser hade varit en bra lösning på tidsproblemet. Hon menar att 
det vore bra att kunna fråga någon annan som arbetat innan för att slippa ringa chefen varje 
gång. Lisa uttrycker att när en person är ny så skäms denne lite för att ställa dumma frågor till 
chefen. Hon menar att det skulle kunna finnas en Facebook-grupp där anställda kan fråga 
varandra om de har problem och säger även i intervjun att hon tror att detta till viss del skulle 
avlasta ledarna i organisationen. 
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4.2 Utveckling av lärandet inom evenemangsorganisationer 

4.2.1 Lärande inom evenemangsorganisationer 
 
Det lärande klimatet inom båda organisationerna som vi intervjuat är enligt respondenterna så 
stressigt att det inte finns tid för möten där de kan dela sin kunskap och detta i sin tur hämmar 
då enligt Gronhaug och Stone (2012) deras lärande. Interaktionen mellan verktyg och lärande 
miljö påverkar den lärande organisationen (Gronhaug & Stone 2012 se Dobyns Crawford-
Mason 1991) och det är i denna lärande process som Gronhaug och Stone (2012) beskriver att 
konkurrenskraften för organisationerna finns. Den lärande processen handlar om hur de 
anställda upplever den (Gronhaug & Stone 2012) och utifrån det empiriska materialet 
uppfattar de anställda den som bristande. Som Blackman och Lee-Kelley (2005) beskriver 
måste en organisation utvecklas och lära sig för att inte stagnera. 
 
Medarbetarna i Evenemangsorganisation A ansåg att utbildningsdagarna var ett bra sätt att 
mötas för att få mer kunskap om organisationen och detta är enligt Gronhaug och Stone 
(2012) ett verktyg då det finns en plats där kunskap kan delas. Dock säger både Sara och Lina 
att detta är något de önskat mer av även längre fram i anställningen men att det saknas. Sofia 
anser att kontoret i Göteborg är prestigelöst, har en öppenhet och mindre hierarki än i 
Stockholm vilket hon ser som något väldigt positivt för lärandet eftersom företagskulturen är 
mer sammansvetsad. Detta visar på att det finns en lärande miljö som ter sig positiv eftersom 
det finns utrymme för lärandet att utvecklas men att det saknas verktyg för att dela lärandet 
(Gronhaug & Stone 2012). Respondenterna i Evenemangsorganisation A nämner att det finns 
bra kommunikation och en öppenhet för att lärandet ska ske men upplever att det saknas en 
tydlig plattform där de även kan kommunicera med andra medarbetare på andra kontor. Som 
Gronhaug och Stone (2012) tar upp ligger konkurrenskraften i hur de anställda uppfattar den 
lärande processen, det vill säga verktyg gånger det lärande klimatet (tools x climate). I 
Evenemangsorganisation A tar samtliga respondenter upp att det finns ett lärande klimat men 
verktyg för att hantera denna kunskap saknas. 
 
I Evenemangsorganisation B är det lärande klimatet mindre tydligt då respondenterna oftast 
arbetar ensamma och ute på fält. Detta gör det svårt för dem att kunna dela sin kunskap med 
andra men som Erika uttrycker hjälper de varandra om de är ute på fält tillsammans. Precis 
som Clifford och Thorpe (2007) nämner finns det ett lärande som sker helt utan 
organisationens styrande. Något som respondenterna nämner är att misstag är accepterat inom 
Evenemangsorganisation B vilket tyder på att det finns ett lärande klimat även i denna 
organisation dock upplevs klimatet som outvecklat. Dock uppfattar Thomas organisationen 
som en maskin som producerar evenemang de gjort tidigare utan fokus på nytt lärande eller 
innovation. Som Gronhaug och Stone (2012) beskriver är det hur de anställda uppfattar den 
lärande processen som gör företaget konkurrenskraftigt och detta visar på att det kan finnas 
utvecklingspotential när det kommer till både lärande klimat samt verktyg inom de båda 
organisationerna. 
 
Sofia beskriver evenemangsbranschen som relativt ung och därmed menar hon att företag 
fortfarande testar sig fram kring vad som fungerar för branschen. Thomas tar även han upp att 
branschen är speciell och han rekommenderar ingen att ge sig in i den på grund av dess 
karaktär med stress och tidspress. Detta visar också på ett strängt lärande klimat eftersom det 
är svårt att ta till sig verktyg på grund av de arbetsförhållanden som finns. Gronhaug och 
Stone (2012) menar således att verktyg inte kommer att fungera om de implementeras i ett 
klimat som inte accepterar de och därmed måste det skapas ett verktyg som fungerar i det 
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tidspressade klimatet som evenemangsbranscher lever i. På detta sätt kan organisationerna 
skapa ny kunskap och bibehålla en konkurrenskraftig fördel (Mishra & Bhaskar 2011). 
 

4.2.2 Lärande och ledarskap 
 
För att kompetensutveckling ska ske behövs det ett praktiskt lärande system som passar 
evenemangsorganisationer och dess snabbt föränderliga omvärld och projekt. Blackman och 
Lee-Kelley (2005) tar upp att de teoretiska system som finns idag för att dela kunskap i 
organisationerna är gamla och förlegade och att det behövs nya system som passar den 
föränderliga omvärld organisationer lever i (Blackman & Lee-Kelley 2005). Flera 
medarbetare tar upp att hur de lär sig beror på vilken situation de är i. Hersey (1984) uttrycker 
att kommunikationen mellan ledare och anställd måste anpassas beroende på vilken 
kompetensnivå, det vill säga situation, som medarbetaren befinner sig i.  
 
I Evenemangsorganisation A ligger medarbetarna på olika nivåer inom den 
situationsanpassade ledarskapsmodellen. Sofia har, som vi kan se i det empiriska materialet, 
stor erfarenhet sedan tidigare och är väldigt kompetent samtidigt som hon beskriver att hon 
och hennes team arbetar självständigt för att sköta hela processen i ett projekt. Hon beskriver 
att det sätt hon behöver för att vidareutvecklas är främst diskussioner med chefen än att hon 
saknar kunskaper. Hon har även en stark drivkraft och engagemang i sitt arbete vilket placerar 
henne i modellens K4-del (Hersey 1984). Här bör ledaren enligt Hersey (1984) agera 
delegerande och lita på sin personal vilket Sofia anser att Mats gör i och med att hon känner 
sig bekväm med att ta upp olika saker för diskussion samt får ett eget ansvar av chefen. På 
samma sätt som vi beskriver att Mats hanterar Sofia hanterar han även Sara vilket blir 
problematiskt då hon är en person som har erfarenhet och kunskap men har en tvekan till hur 
hon ska använda den (Hersey 1984).  
 
En K3-person, som Sara är, har även ett varierat engagemang kring uppgiften (Lynch, 
McCormack & McCance 2011) och behöver betydligt mer stöttning från sin chef än ett 
delegerande ledarskap. Ledaren måste enligt Hersey (1984) hjälpa en K3-person att tro på sig 
själv genom att ge henne kompetensutveckling och stöttning i sina arbetsuppgifter vilket han 
inte gör idag. Mats gör inte detta då han delegerar henne istället för att stötta och hjälpa henne 
att utveckla sin kompetens. Hon har erfarenhet och kompetens men beskriver att hon går ner 
på en operativ nivå och går in i andra roller vilket tyder på en osäkerhet i kunskapen om den 
räcker till eller inte. Hon efterfrågar också mer kunskap i och med att hon önskar 
vidareutbildning vilket visar på att hon vill bli mer kunnig inom yrket. Detta tyder också på att 
hon är en K3-person i och med att hon har motivation att lära sig men ibland upplever 
motivationssvackor då hon betvivlar sin kompetens (Hersey 1984). Lina har inte särskilt stor 
kompetens men dock några års erfarenhet inom branschen och upplevs endast som delvis 
motiverad eftersom hon inte får det hon behöver, det vill säga vidareutbildning. Det finns en 
begränsad förmåga och kompetens (Hersey 1984) som kan utvecklas och eftersom hon själv 
upplever att hon saknar kunskap inom flera områden ser vi att hon i dagsläget ligger på en 
K2-nivå. Mats måste således gå in och coacha denna medarbetare eftersom hon inte ännu är 
självständig. Det krävs även att chefen kompetensutvecklar Lina för att hon ska kunna 
förflytta sig i modellen och bli en mer självständig medarbetare. Hersey (1984) skriver att 
ledaren som coach ger en medarbetaren uppgifter men är inte lika instruerande som vid en 
K1-person. Coaching är av en mer tvåvägskommunikation än en instruerande ledare (Hersey 
1984) och som respondenten beskrev är det vad chefen gör förutom att hon saknar 
kompetensutveckling.  
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Vi kan se att Lina efterfrågar kompetensutveckling men hon saknar kunskap kring vad som 
behövs för hur hon ska utvecklas i sin roll. Hon nämner flera olika system och program som 
hon skulle vilja lära sig men chefen behöver kompetensinventera denna medarbetare för att se 
vad som egentligen är av vikt för hennes individuella utveckling. I Evenemangsorganisation B 
ser vi däremot en annan problematik där en av medarbetarna är en K4 på modellen men 
fortsatt behandlas precis på samma sätt av chefen som de med en K1- eller K2-kompetens. 
Detta innebär att hon ges mindre utrymme att påverka sin egen utveckling och då stagnerar i 
sitt lärande. Därmed ser vi även i båda organisationerna varför learning by doing är en vanligt 
förekommande term eftersom det är det enda sätt organisationerna anser att det finns tid för.
  
I Evenemangsorganisation B finner vi två medarbetare som skulle kunna placeras in i det 
första skiktet av modellen kring situationsanpassat ledarskap, och en som snarare ligger 
närmare K4 som är den högsta nivån både när det kommer till kompetens samt engagemang 
(Lynch, McCormack & McCance 2011). Till en start kan vi börja med Olivia. Olivia har 
arbetat under en längre tid inom organisationen och har även arbetat med flertalet olika 
uppgifter. Hon berättar också att det mesta som hon gör idag känner hon sig säker i och 
genomför utan svårigheter. Hon leder även andra i arbetet och detta tyder på att Olivia ligger 
på nivå K4 sett till modellen (Lynch, McCormack & McCance 2011). Här behöver chefen i 
organisationen enligt Hersey (1984) agera delegerande och ge henne mer egenansvar. I och 
med att all kommunikation från chefen dock sker på samma sätt enligt honom själv, får Olivia 
nästan onödigt mycket stöd och information i och med att hon redan kan sina arbetsuppgifter 
och arbetar självständigt.   
 
Erika har däremot med sig en hel den kompetens sedan innan i och med de serviceyrken som 
hon arbetat med. Hon har även nu viss kompetens inom eventbranschen dock ser hon arbetet 
med organisationen som ett extrajobb och är inte intresserad av att utöka sin kompetens. Hon 
söker ofta stöd från andra när hon arbetar samt känner ingen motivation att ta sig vidare inom 
organisationen i framtiden. Därav ligger Erika på kompetensnivå K2, där hon alltså till viss 
del har kompetens och kunskap men är delvis motiverad och inte har någon direkt målsättning 
att ta sig vidare (Hersey 1984). Enligt Hersey (1984) behöver hon mer stöd personligen från 
chefen som bör hjälpa till att motivera henne och ge henne den kompetens som hon behöver 
för att ta sig vidare. Lisa däremot anser att hon inte har så mycket kompetens inom området 
ännu eftersom hon arbetat med event under en relativt kort period, dock är hon motiverad och 
vill utvecklas framåt inom event. Hon berättar att detta är något hon gärna jobbar vidare med 
efter studenten och att hon skulle uppskatta vidareutbildning på arbetsplatsen. Hon kan alltså 
placeras som en K1 i modellen (Lynch, McCormack & McCance 2011) då hon är motiverad 
och villig att lära sig men saknar kompetens. I denna situation behöver chefen agera mer 
instruerande då den anställde har låg kompetens inom området (Hersey 1984). Eftersom hon 
är motiverad och vill lära sig behöver han även hjälpa henne att utvecklas vidare och ge henne 
möjligheten till att ta mer egenansvar framöver för att hon ska kunna utvecklas i modellen 
(Lynch, McCormack & McCance 2011). 
 
Samtliga respondenter i Evenemangsorganisation A beskriver lärandet i organisationen som 
learning by doing och medarbetarna anser att ansvaret ligger på en själv när det kommer till 
lärandet eftersom det inte finns tid. Mats beskriver att det är upp till medarbetarna själva att 
vara proaktiva i sitt eget lärande och tala om vad de vill ha men som medarbetarna berättar så 
har de ändå inte fått det lärandet eller vidareutbildning som de efterfrågat. 
Kompetensutveckling är, enligt Hersey (1984), av vikt för att kunna förflytta medarbetarna i 
modellen för att de ska bli självständiga medarbetare. Sara och Lina berättar om 
utbildningsdagar i början av sin anställning där deltagarna fick delta i olika aktiviteter och 
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uppleva organisationen genom berättelser av företagsprofiler. De beskriver det som ett väldigt 
bra upplägg och är väldigt nöjda med utbildningsdagarna men önskar att det funnits fler 
tillfällen att träffa och konversera med medarbetare från andra kontor.  
 

4.2.3 Individanpassat lärande 
 
Thomas, den distriktsansvarige från Evenemangsorganisation B, beskriver situationen idag 
som att alla medarbetare får samma utbildningsmaterial, oavsett hur de lär sig eller vilken 
kompetensnivå de ligger på. Lärandet sker endast via text och ibland via samtal över telefon 
från chefen. Detta är enligt Fleming (1995) en undervisningsstil som passar främst auditiva 
och läsa/skriva. Chefen beskriver själv att han önskade att han fick anpassa detta då materialet 
är för långt och krångligt för vissa men talar inte om något kollektivt lärande. Dock menar han 
att kommunikationen som han har med sina anställda ser liknande ut vare sig de är nya eller 
arbetat länge för honom. Under intervjuerna med chefen i Evenemangsorganisation B 
uttryckte respondenten att han lär sig bäst när han får se något framför sig, när någon visar hur 
han ska göra och genom bilder/video. Detta tyder på att han har en visuell lärstil som 
föredragen lärstil (Fleming 1995). Han nämner att han lär sig bra om någon annan visar hur 
han ska göra alltså se hur andra gör, detta kan kopplas till den kinestetiska lärstilen som 
handlar om learning by doing (Hedrick 2011; Fleming 1995). Även Mats säger att han lär sig 
genom learning by doing men vill kombinera detta med teori för att praktiskt kunna använda 
informationen. Detta tyder på en kinestetisk lärstil (Fleming 1995) men han nämner även att 
han lär sig genom både att konversera med medarbetare och söka information själv genom 
research och detta tyder i sin tur på en mer multipel lärstil (Fleming 1995). Den 
distriktsansvariga beskriver att han tror att många lär sig som han, alltså visuellt och 
kinestetiskt. Dock säger han att han vet om att hans medarbetare lär sig på olika sätt. Mats tror 
dock att samtliga av hans medarbetare lär sig bäst genom learning by doing.  
 
Sara och Lina i Evenemangsorganisation A fick en manual, i textform, medan Sofia fick en 
visuell powerpoint-presentation om organisationen som nyanställda. Eftersom Sara uttryckte 
att hon främst lär sig genom text men även genom bilder tyckte hon att manualen var bra även 
om hon önskat lite mer bilder. Hon tyckte även bra om utbildningsdagarna vilket speglar på 
att hon har flera preferenser för inlärning även om läsa/skriva är den som är mest föredragen. 
Därmed visar Sara upp tendenser på en multipel lärstil som betyder att en person kan anpassa 
sig till det material som finns (Fleming 1995). Lina anser att hon lär sig främst genom 
learning by doing, det vill säga kinestetiskt (Hedrick 2011; Fleming 1995), medan Sofia helst 
vill lära sig via visuella medel. Sofia tar dock upp att det beror på uppgift hur hon lär sig bäst 
och att när hon får ren information helst vill ha det visuellt men vid större projekt vill lära sig 
genom att göra. Detta visar också på att det finns tendenser för en multipel lärstil (Fleming 
1995) även om hon har en mer starkt föredragen visuell inlärning. Vid jämförande om hur 
chefen anser att medarbetarna lär sig bäst så tror han att hans medarbetare lär sig bäst genom 
learning by doing eftersom han själv gör det. Vi kan se från våra respondenter att det är främst 
Lina som har denna lärstil som föredragen och de andra två har andra föredragna lärstilar. En 
miss-match uppstår när föredragen stil och undervisningsstil inte matchar som påverkar 
motivationen hos den individen som lär sig (Ph'ng, Ming & Nambiar 2015).  
 
I Evenemangsorganisation B lär sig Olivia bäst genom text men beskriver, precis som vi 
nämner ovan, att det beror mycket på uppgiften. Hon är alltså mest lärstilen läsa/skriva 
(Fleming 1995) Erika berättar på samma sätt att det beror på vad uppgiften är och läser oftast 
inte texten i utbildningsmaterialet så noggrant, hon beskriver även att om uppgiften är svårare 
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föredrar hon att någon mer rutinerad visar henne hur hon ska göra och att hon får göra själv 
som visar på att hon är mer åt det kinestetiska hållet i sitt lärande (Fleming 1995). Lisa 
beskriver däremot att hon läser igenom materialet och tittar noga på bilderna hur det ska se ut, 
hon föredrar även när någon annan visar vilket tyder på att hon lär sig mer visuellt (Fleming 
1995).  
 

4.2.4 Kollektivt lärande och teknik 
 
Enligt Agarwal och Ahmed (2015) blir den kunskap som idag lärs ut snabbt gammal. Därför 
förespråkar de att lära individer att lära sig själva, alltså att lära dem hur de själva ska kunna 
hämta in kunskap (Agarwal & Ahmed 2015). Vissa av respondenterna i 
Evenemangsorganisation B hanterar redan denna typ av lärande sinsemellan och detta visar 
sig när medarbetarna i intervjuerna berättar om hur de ber varandra om råd och tips istället för 
att vända sig till chefen. Detta visar på att kollektivt lärande är en del av organisationens 
lärande eftersom medarbetarna, likt Agarwal och Ahmed (2015) förespråkar, tar hand om 
detta själva då de inser att de saknar kunskap inom något område. Författarna menar därmed 
att denna typ av kommunikation främjar deras förmåga att själva ta till sig kunskap från 
varandra och då bli mer självständiga.  
 
Lisa berättar att hon tror att teknik skulle kunna hjälpa denna typ av kommunikation och i sin 
tur lärandet eftersom den skulle underlätta den geografiska distansen. Hon menar att all 
eventpersonal skulle kunna vara medlemmar i en Facebook-grupp där de kan ställa frågor 
samt ge tips och dela kunskap med varandra. Även Sara uttrycker att teknologi skulle kunna 
förbättra kommunikationen och hon säger att ett mer utvecklat intranät skulle kunna hjälpa 
kommunikationen mellan Göteborg och Stockholm. Sociala medier är enligt Agarwal och 
Ahmed (2015) en perfekt bas för kunskapsdelning för att kunna utveckla det kollektiva 
lärandet. Om medarbetarna blir erbjudna ett smidigare kommunikationsmedel kan då de ta del 
av ny kunskap (Agarwal & Ahmed 2015) och på så sätt vidareutveckla sin kompetens med 
stöd från chefen (Hersey 1984). Finns det även en förståelse hos personalen för varandras 
lärstilar kan kommunikationen förbättras mellan individer (Fleming 1995) och Agarwal och 
Ahmed (2015) säger även att sociala medier är lösningen på bristen av interaktivt lärande. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Följande kapitel presenterar våra främsta fynd från vår studie och relationen till den tidigare 
forskningen som vi presenterat om lärande i organisationer. Här jämför vi tidigare forskning 
med vår studie och tar fram ett system med verktyg som evenemangsorganisationer kan 
använda för att utveckla lärandet. Slutsatserna visar att vår studie har bidragit till en ny 
forskning som tidigare inte fanns kring evenemangsorganisationer. 
 

5.1 Evenemangsorganisationers lärande i relation till tidigare 
forskning 

 
Gino och Staats (2015) tar i sin artikel upp att misstag är en stor källa till lärdom och detta 
bekräftar vår studie i och med organisationerna accepterar misstag som ett lärande. 
Exempelvis uttrycker den verksamhetsansvarige att det är ett sätt för medarbetare att 
utvecklas och därmed kan vi se att misstag är accepterat inom organisationerna. Vi kan 
därmed se att misstag ofta beror på att lärandet mestadels sker genom learning by doing 
eftersom det finns få andra sätt att lära sig och dela kunskap. I och med det kan vår studie ge 
stöd till att verktyg är olika sätt där lärandet får ske som Gronhaug och Stone (2012) skriver. 
Vi anser därför att om organisationerna hade haft en lärandemiljö med fler verktyg för 
lärandet hade en mer utvecklad kunskapsdelning kunnat ske. Då evenemangsorganisationerna 
uttrycker att lärandet är viktigt och att det är lärandet som gör dem konkurrenskraftiga stödjer 
vår studie även Mishra och Bhaskars (2011) teori kring att det är av vikt att skapa ny kunskap 
inom organisationen för att vara konkurrenskraftiga. På grund av tidsbristen krävs det som 
Blackman och Lee-Kelley (2005) skriver mer utvecklade verktyg för dagens samhälle. 
 
Vi kan i och med vårt resultat bekräfta Blackman och Lee-Kelleys (2005) teori kring att 
organisationen måste kunna hantera den lärande processen för att individerna ska motiveras i 
sitt lärande. Eftersom individerna i evenemangsorganisationen inte blir motiverade brister 
således denna lärande process. Motivation är enligt Ph'ng, Ming och Nambiar (2015) något 
som skapas när elevens lärstil matchar den undervisningsstil som används. Resultatet i vår 
studie tyder på att när en medarbetare inte får undervisningsmaterial som matchar dennes 
lärstil blir medarbetaren mindre motiverad vilket kan tyda på att Ph'ng, Ming och Nambiar´s 
teori stämmer. Vår studie visar att individer har en huvudsaklig föredragen lärstil vilket delvis 
stödjer Flemings (1995) påstående dock fanns det andra resultat som visade på att lärstilen 
inte alltid är den föredragna utan det beror på situationen medarbetaren befinner sig i. Detta 
motbevisar Flemings (1995) teori om att individer har ett föredraget lärsätt i alla situationer. 
Herseys (1984) uttalande om att ledare bör förhålla sitt ledarskap till medarbetarens 
kompetensnivå får stöd av vår studie då vi kan se att medarbetarna behöver stöd och 
utveckling på olika sätt beroende vilken kompetens de innehar. 
 
Vår studie visar att de modeller som finns idag saknar vitala komponenter som exempelvis 
modellen VARK som inte tar hänsyn till situationen och modellen Situationsanpassat 
ledarskap som lyfter denna faktor tar då ej upp den mänskliga faktorn kring hur människor lär 
sig. Jon Ohlsson (2014) tar upp att det är svårt att identifiera, analysera och hantera 
förbättringar av just lärande processer i organisationer och vi har i vår studie motbevisat detta 
genom att identifiera och analysera förbättringspotential inom de berörda organisationerna. 
För att praktiskt applicera resultatet av vår studie och underlätta hanteringen av lärandet, på 
grund av tidspressen, stödjer vår studie Agarwal och Ahmeds (2015) teori om att teknologiska 
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verktyg såsom sociala medier och andra nätverk kan hjälpa kunskapsdelningen och det 
kollektiva lärandet. Utifrån detta har vi skapat ett sätt att hantera förbättringar i 
organisationernas lärande processer genom att skapa en kombination av VARK, 
situationsanpassat ledarskap och teknik, för att underlätta kunskapsdelningen som presenteras 
i detalj i nästa avsnitt.  
 

5.2 Slutsatser kring ett praktiskt verktyg – Ett teknologiskt 
situationsanpassat lärsystem 

 
Systemet är anpassat för dagens snabbt föränderliga samhälle och tar hänsyn till den 
mänskliga faktorn som andra system och strategier inte gör. Den situationsanpassade 
ledarskapsmodellen är anpassad efter situationen som finns nu och är kopplingsbart till 
evenemangsorganisationer eftersom de förändrar sig konstant. Även om situationsanpassat 
ledarskap är en äldre teori så anpassar vi den till dagens samhälle genom att utveckla den 
tillsammans med VARK och teknologi för att skapa ett mer individanpassat lärande inom 
evenemangsorganisationerna. Därmed modifierar vi dessa modeller för att passa 
evenemangsorganisationers behov. 
 
Från tidigare teori har vi modifierat modellerna till ett system (se Figur 2) som i sin helhet 
används på så sätt att medarbetarna analyseras utifrån modellen kring situationsanpassat 
ledarskap om vilken nivå de ligger på för att få fram vilken typ av kompetensutveckling 
medarbetaren behöver. Här kombineras modellen med medarbetarens föredragna lärstil för 
den situationen för att medarbetaren ska ta till sig kunskapen på bästa sätt. För att få optimalt 
utfall är det viktigt att chefen vet vilken situation medarbetaren befinner sig i och vilken 
uppgift denne ska utföra för att kunna använda medarbetarens föredragna lärstil. På så sätt 
appliceras VARK på den situationsanpassade modellen och chefen kan få förståelse för hur en 
medarbetare behöver få sin kommunikation anpassad beroende på situation. Därmed kan 
medarbetaren kompetensutvecklas och förflytta sig snabbare inom modellen för 
situationsanpassat ledarskap. Kompetensutveckling, som vår forskning visat med stöd av 
Hersey (1984), leder till mer motiverade medarbetare och även till mer självständig personal. 
 

 
Figur 2: Ett teknologiskt situationsanpassat lärsystem (egen modell av författarna) 
 
Steg 1. Den situationsanpassade ledarskapsmodellen går ut på att bedöma medarbetarens 
kompetens för att anpassa ledarstilen till denna individ. Varje medarbetare har, som vår 
forskning visar, olika kompetensnivåer vilket innebär att de såväl har olika mycket erfarenhet 
som kunskap vilket påverkar deras engagemang. Cheferna måste kompetensutveckla sina 
medarbetare för att medarbetarna ska kunna förflytta sig i modellen och bli en mer 
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självgående arbetstagare. På så sätt förflyttas även ansvar kring lärandet över tid mer till 
medarbetaren dock beror kompetensen på vilket projekt, eller situation, medarbetaren arbetar 
i. Därmed måste chefen först granska medarbetarens behov inom den situationen denne är i 
för att kunna utveckla medarbetare till att bli mer självgående. Detta eftersom det gör att 
lärandet blir mindre tidskrävande för chefen då en självgående medarbetare kan driva sitt eget 
lärande framåt. Tidigare forskning visar att engagemanget påverkas av individens kompetens 
(Hersey 1984) och det ser vi även i vår forskning att det finns ett samband mellan bristen av 
kompetens och bristen av engagemang. Chefen behöver därmed också kompetensutveckla 
medarbetare för att förbättra motivationen. 
 
Steg 2. Detta steg handlar om hur chefen kommunicerar och lär ut på bästa sätt till 
medarbetaren. VARK-modellen går att genomföra på varje enskild individ i 
evenemangsorganisationerna men det hade varit svårt att anpassa hela organisationen efter 
allas lärstilar på grund av tidsbristen. Däremot, som vi kan se i vår forskning, kan det 
individanpassas betydligt mer än vad det gör idag. När medarbetaren har kunskap om vilken 
föredragen lärstil denne har och hur det påverkas i situationer kan denne kommunicera detta 
tydligare till chefen vilket underlättar lärandet i organisationen. Därmed är VARK ett 
praktiskt och pedagogiskt verktyg som kan utveckla den lärande processens kommunikation 
utan att vara tidskrävande för evenemangsorganisationen men samtidigt vara en väg för 
chefen mot ett mer pedagogiskt ledarskap. En VARK-analys tar relativt kort tid att genomföra 
och finns att tillgå online där medarbetaren kan välja svarsalternativ utifrån den situation 
denne befinner sig i. 
 
Steg 3. En tidskrävande faktor i organisationerna är att information och ny kunskap behöver 
gå via chefen för att kommuniceras. Därmed anser vi att en social plattform såsom sociala 
medier eller intranät är lösningen för att skapa ett mer kollektivt lärande för medarbetarna 
men som ledarna ändå kan ha möjlighet att styra vid behov. På detta sätt används tekniken för 
att främja ett hållbart samarbete samt lärande i organisationen och samtidigt minska tidspress. 
 
Tillsammans bildar dessa steg ett system där lärande utgår ifrån situationen men anpassas och 
kommuniceras efter individens behov och förmedlas via sociala plattformar. På så sätt bildas 
en kedja där företaget kan gå steg för steg kring lärandet inom varje projekt och när projektet 
avslutas är kunskapen samlad på de sociala plattformar och därmed får organisationerna en 
färdig kunskapsbank. När projekten avslutas tar organisationernas medarbetare och chefer 
med sig erfarenheterna in i nästkommande projekt där de kan återanvändas och utvecklas 
vidare. 
 

5.3 Slutsatser kring lärande inom evenemangsorganisationer 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lärande processer sker i 
evenemangsorganisationer samt ta reda på hur lärandet praktiskt kan utvecklas med hänsyn 
till individen för att förhålla sig till en snabbt föränderlig omvärld och projekt. Utifrån 
resultatet visar vår forskning att lärandemiljöerna och lärandeprocesserna inom 
evenemangsorganisationerna är präglade av tidspress. Detta gör att organisationernas främsta 
lärosätt är genom learning by doing eftersom de upplever att de inte har tid för något annat 
lärande. Resultatet visar också på att medarbetarna inte alltid lär sig bäst beroende på vilken 
lärstil de har utan även beroende på vilken situation de befinner sig i. Studien resulterade 
också i att cheferna bör bli bättre på att anpassa sitt ledarskap för att utveckla medarbetarna 
beroende på både deras lärstil samt kompetensnivå. Vi kan även se att kollektivt lärande är en 
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stor del av lärandet i Evenemangsorganisation B och även något som medarbetare i 
Evenemangsorganisation A efterfrågar och därmed kan vi dra slutsatsen att kollektivt lärande 
bör utvecklas inom båda organisationerna. Detta för att minska tidspressen eftersom kollegor 
då kan lära från varandra istället för att allt lärande måste ske via chefen. 
 
Sammanfattningsvis tyder vår studie på att chefernas tro kring att de flesta lär sig som dem 
själva inte alls stämmer överens med de analyser vi gjort kring deras medarbetares lärstil. Det 
visar därmed att det finns problem i det lärande klimatet i organisationerna. Redan här kan vi 
alltså se vart några av de kommunikationsproblem som finns mellan chefer och medarbetare 
härstammar från. Om chefen visste vilka lärstilar dennes medarbetare har skulle chefen i 
dessa fall kunna anpassa sin kommunikation mycket mer till medarbetaren för att 
informationen lättare ska kunna tas emot. På så sätt kan organisationen spara tid och detta är 
av stor vikt i en så föränderlig bransch som evenemangsbranschen.  
 
Vi kan se att flertalet respondenter uppfattar att den lärande processen är vital för att vara 
konkurrenskraftig och därmed måste nya verktyg som är tidseffektiva och anpassningsbara tas 
fram för att skapa ett bättre lärande klimat. Genom det system som vi utvecklat blir 
organisationerna mer konkurrenskraftiga eftersom lärandet utvecklas och alltså sparar denna 
lösning tid för evenemangsorganisationerna. På så sätt är det kombinerade lärsystemet inte 
bara teoretiskt utan även praktiskt genomförbart för evenemangsorganisationerna. Genom 
systemet kan vi lösa evenemangsorganisationernas praktiska problematik med tidspress då 
medarbetaren kan använda sig av det kollektiva lärandet online istället för att chefen behöver 
ta ansvar för lärandet som andra medarbetare kan hjälpa till med. Detta skapar mer 
självständiga medarbetare och i sin tur en mer hållbar lärande organisation. Att införa varje 
modell för sig är också något som skulle utveckla organisationerna och kan underlätta 
implementeringen av systemet i sin helhet. 
 
Därmed besvaras vår frågeställning kring hur lärandet sker i evenemangsorganisationer idag, 
det vill säga främst genom learning by doing. Den andra frågeställningen kring hur 
evenemangsorganisationer praktiskt kan utvecklas för att skapa ett individanpassat lärande 
och samtidigt förhålla sig till en snabbt föränderlig omvärld och projekt besvaras genom vårt 
praktiska bidrag - det situationanspassade lärsystemet. Vårt forskningsbidrag blir alltså hur 
lärandet sker inom evenemangsorganisationer samt det praktiska forskningsbidraget i form av 
lärsystemet och därmed är vårt syfte besvarat. 
 

5.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi föreslår som vidare forskning en mer ingående studie kring motivation och lärandet under 
evenemangsorganisationers hög- och lågsäsong. Strukturella studier hade även varit 
intressanta eftersom evenemangsorganisationers struktur förändras under väldigt kort period 
vilket hade varit intressant att se hur situationerna och projekt förändrar sig på lång sikt. 
Därmed hade etnografiska studier och observationer varit intressanta för att se lärandet i det 
långa loppet och även det strukturella lärandet i organisationer som lever i en snabbt 
föränderlig bransch. Detta för att kunna läsa målgrupperna för studien i sin naturliga miljö och 
på så sätt avslöja beteenden eller attityder hos dessa som inte kommer fram under intervjuer 
(Bryman & Bell 2013). Att implementera detta lärsystem i en evenemangsorganisation hade 
även varit intressant ur ett etnografiskt perspektiv för att se hur det påverkar 
evenemangsorganisationers lärande över tid. Även en kvantitativ forskning hade kunnat vara 
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av intresse för att få en mer generaliserad bild av hur lärandet sker i 
evenemangsorganisationer.  
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1 
 
Samtyckesblankett 
Information 
Den forskning vi undersökt har visat att det finns bristande information om lärande i 
evenemangsorganisationer. Tidigare forskning har visat att evenemangsorganisationer lever i 
en snabbt föränderlig omvärld samt struktur och projekt. Vårt syfte med denna uppsats är att 
undersöka hur lärande processer går till i evenemangsorganisationer samt ta reda på hur 
lärandet kan utvecklas för att förhålla sig till korta projekt och den snabbt föränderliga 
omvärlden. Intervjuerna kommer att ligga till grund för en uppsats inom lärande i 
evenemangsorganisationer och informationen analyseras av författarna av studien. Studien 
kommer att handhas av Högskolan i Borås och dess examinatorer. Kan även komma att läggas 
upp på DiVa som är en webbsida för uppsatser. Alla deltagare är anonyma och endast roll 
kommer att presenteras i studien. Studiens resultat kan öka kunskap om lärande i 
evenemangsorganisationer och med studien vill vi belysa faktorer som kan bidra till att 
lärande utvecklas inom företag som lever i en snabbt föränderlig omvärld och dess projekt.   
 
Samtycke 
Jag har skriftligt och muntligt informerats om samtycke till medverkan i intervjustudien om 
lärande inom evenemangsorganisationer. Jag har informerats om studiens syfte, om hur 
informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 
ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 
lärande i evenemangsorganisationer, hur lärandet kan utvecklas och dess anpassning till en 
snabbt föränderlig omvärld.  
 
Ort/Datum/År  
 

 

Namnunderskrift  
 
 
 
Namnförtydligande  
 
 
 
 
Forskarens underskrift  
 
 
 
 
Namnförtydligande 
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6.2 Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
Informationsmall 
Den forskning vi undersökt har visat att det finns bristande information om lärande i 
evenemangsorganisationer. Tidigare forskning har visat att evenemangsorganisationer lever i 
en snabbt föränderlig omvärld samt struktur och projekt. Vårt syfte med denna uppsats är att 
undersöka hur lärande processer går till i evenemangsorganisationer samt ta reda på hur 
lärandet kan utvecklas för att förhålla sig till korta projekt och den snabbt föränderliga 
omvärlden. Intervjuerna kommer att ligga till grund för en uppsats inom lärande i 
evenemangsorganisationer. Alla deltagare är anonyma och endast roll kommer att presenteras 
i studien. Studiens resultat kan öka kunskap om lärande i evenemangsorganisationer och med 
studien vill vi belysa faktorer som kan bidra till att lärande utvecklas inom företag som lever i 
en snabbt föränderlig omvärld och dess projekt.   
 
Ledare 
Inledning 

• Hur länge har du arbetat för företaget? 
• Vilken roll har du på företaget? 
• Vad har du för arbetslivserfarenhet sedan innan? 
• Berätta om vad du arbetar med på företaget. 
• Beskriv hur du har nått den position du sitter på idag.  
-  Hade du den kompetensen du har idag innan du kom in på företaget eller har den 
anskaffats under tiden du arbetat på det företag du arbetat på idag?  

 
Evenemangsorganisationens lärande 

• Hur ofta träffar du dina anställda (produktionsledare/eventpersonal)? 
-  I vilka sammanhang? Är de planerade möten eller spontana möten?  
-  Beskriv de planerade mötena.  
• Hur anser du att relationen till dina anställda är?  
- Om bra, varför?  
- Om dåligt, varför? 
• Finns det något regelverk kring hur företaget hanterar misstag/misskötsel från 

anställda? Om ja, hur det detta ut? 
• Berätta om en händelse där du agerat mindre bra när en anställd gjort ett misstag och 

hur du hanterade det. 
• Berätta om en händelse där du agerat bra när en anställd gjort ett misstag och hur du 

hanterade det. 
• Formar du utbildningsmaterial?  
- Om ja, hur gör du utbildningsmaterialet? Varför? Och på vilket sätt förmedlar du 

utbildningsmaterialet?  
- Om nej, varför inte?  
• Förmedlar du utbildningsmaterial vidare? 
- Om ja, skulle du vilja ändra något i utbildningsmaterialet som du förmedlar? I så fall, 

hur skulle du utforma det och varför? 
- Om nej, varför inte? 
• Återanvänder ni utbildningsmaterial? (Alltså bara gör små förändringar i 

återkommande projekt?) 
- Om ja, varför?  
- Om nej, varför?  
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Ledarskapets lärande 

• Upplever du att du lär dig något nytt på det företag du arbetar på idag? 
- Om ja, på vilket sätt? I så fall vilka aktiviteter används? 
- Om nej, skulle du vilja det? Om ja, vad skulle du vilja lära dig? Om nej, varför inte? 
• Anser du att företaget ger dig stöd för att du på så sätt kan utvecklas och lära dig 

bättre? 
- Om ja, på vilket sätt hjälper företaget dig med ditt lärande? 
- Om nej, hur skulle du vilja att företaget hjälpte dig bättre med ditt lärande? 
• Hur anser du att du lär dig bäst? 

 
Individens lärande 

• Hur tror du att dina medarbetare lär sig bäst? 
• Hur anpassar du sättet du lär ut på till dina medarbetare? 

 
Avslutning 

• Är det något du vill kommentera eller lägga till? 
• Tack för att du ställde upp!  

 
Medarbetare 
Inledning 

• Hur länge har du arbetat för företaget? 
• Vilken roll har du på företaget? 
• Vad har du för arbetslivserfarenhet sedan innan? 
• Berätta om vad du arbetar med på företaget. 

 
Evenemangsorganisationens lärande 

• Har ni tagit del av något utbildningsmaterial från arbetsgivaren? 
- Om nej, är det något du saknar/vill ha? 
- Om ja, hur upplever du att utbildningsmaterialet du fått fungerar för dig? 
• Hur ser materialet som du får idag ut? 
-  Skulle du föredra att få materialet i någon annan form, i så fall vilken? 

 
Individens lärande 

• Hur upplever du att du lär dig lättast? 
• Hur upplever du stödet i ditt lärande från din närmaste chef? 
-  Hur tycker du att din chef lär ut? 
• Anser du att det stöd du får hjälper dig att lära dig bättre? 
- Om ja, på vilket sätt hjälper chefen dig med ditt lärande? 
- Om nej, hur skulle du vilja att chefen hjälpte dig med ditt lärande? 
• Har du fått någon vidareutbildning inom företaget du arbetar på idag? 
- Om ja, i vilken omfattning, vilka typer av utbildning var det och hur uppfattade du 

den? 
- Om nej, varför tror du att du inte erbjudits detta och är det något du saknar/vill ha? I så 

fall vilken typ av utbildning? Har du tagit upp detta med din chef? 
 
Ledarskapets lärande 

• Berätta om ett misstag du gjort under ditt arbete och hur din chef reagerade på detta?  
• Berätta om något du gjort bra och hur din chef reagerade på detta? 
• Hur anser du att relationen till din/dina chefer fungerar? Om bra, varför? Om dåligt, 

varför? 
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• Hur ofta träffar du din chef? I så fall i vilka sammanhang? 
 
Det kollektiva lärandet (Evenemangsorganisation B) 

• Upplever du att du lär dig något av dina kollegor? 
 
Avslutning 

• Är det något du vill kommentera eller lägga till? 
• Tack för att du ställde upp! 
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