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Det går att se en förändrning kring hur vi ser på lärande. Informellt 
lärande har fått en större roll inom pedagogiken, vilket gör det till 
ett relevant ämne att studera. Syftet med studien var att bidra med 
ökad förståelse för på vilket sätt informella samtal i jobbet kan 
upplevas som ett lärtillfälle, samt undersöka vad som lärs ut genom 
dessa samtal. Syftet var också att kartlägga informella ledares roll i 
sammanhanget. Studiens teoretiska ramverk bestod dels av Gunnar 
Ekman, som belyser småprat inom organisationer som viktigt för 
lärande, samt Aristoteles tre kunskapsformer: episteme, techne och 
fronesis. Med en hermeneutisk utgångspunkt samt kvalitativ metod 
har empirin insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. 
Resultatet visade att informella samtal är viktiga för 
arbetsplatslärandet eftersom man delar erfarenheter och bidrar till 
problemlösning, samt att informella ledare påverkar lärandet. 
Genom samtalen förmedlades främst individbundna tips, men det 
förekom också, om än i mindre utsträckning, praktiska och 
teoretiska kunskaper.  
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INTRODUKTION 
När det i vardagen pratas om lärande och ledarskap, om det såväl är i hemmet, skolan 
eller på jobbet, talas det om dessa saker som om de vore självklara, tydliga, lätta att 
identifiera och handskas med. Så är dock inte alltid fallet, utan mycket av det lärande som 
äger rum sker ofta i bakgrunden, skriver Fairman och MacKenzie (2015) i en artikel. Vad 
som händer i skymundan på en arbetsplats är någonting som länge intresserat mig, och 
när möjligheten att skriva en uppsats kring ämnet begav sig, kändes det därav som en 

självklarhet.  

Det är dock inte bara lärande som kan ske i bakgrunden, utan även ledarskapet kan utövas 
i det dolda (Ekman, 2003). En ledare kan, i många fall, bara vara en person med auktoritet 
som har möjlighet att påverka andras inställningar och beteende, menar Jacobsen och 
Thorsvik (2014). Det är ett, i min mening, intressant påstående som jag kom i kontakt 
med rätt tidigt under mina studier. Påståendet fastnade i mitt huvud då det ifrågasätter och 
sätter det formella chefskapet, som vi historiskt under lång tid sett på det, på sin kant. 
Innebörden av Jacobsens och Thorsvik (2014) påstående skulle kunna innebära att 
chefskap och ledarskap inte nödvänligtvis är samma sak, även om det i vardagligt tal ofta 
ses som synonymer. Chefen behöver, utifrån vad Jacobsen och Thorsvik (2014) säger, 
med andra ord alltså inte nödvändigtvis vara en ledare, och ledaren behöver 
nödvändigtvis inte vara chef.  

Genom att minnas tillbaka på min egen yrkesverksamma tid innan universitetsstudierna 
minns jag en viss kollega som var en just det - bara en vanlig person, men samtidigt var 
hon inte det. Hon var inte min chef, utan hade till och med lägre befattning och mindre 
ansvar än mig. Däremot var hon omtyckt av samtliga, inklusive mig själv, lyssnade alltid 
och var lätt att prata med. Hon hade dock varit anställd mycket längre än mig, och var 
därför väldigt kunnig på jobbet. Det resulterade i att hon blev en källa till kunskap, både 
som nyanställd men även långt senare. Det var som en outtalad men allmänt känd vetskap 
hos samtliga på arbetsplatsen att hon var kunnig, för jag var långt ifrån ensam om att be 
henne om råd. Genom sin vägledning skapade hon rutiner, lärde ut och formade 
arbetsplatsen, både under arbetspassen men också när vi satt samlade på lunchen eller 
drack kaffe och diskuterade dagens utmaningar och problem. Chefen fanns också på plats 
att fråga såklart, men ändå var det många som trots det, antagligen omedvetetet, hellre 
vände sig till henne när en fråga dök upp. Hon var en trygghet på jobbet, trots att jag där 
och då inte reflekterade över hennes roll avsevärt mycket. När jag däremot första gången 
kom i kontakt med och bekantande mig med begreppet informella ledare i litteraturen 
förstod jag att det var just det hon varit. Det visade även på att min personliga upplevelse 
faktiskt kunde utgöra ett teoretiskt intressant fenomen att undersöka närmare.  

Den här kvinnan och det informella ledarskap hon utövade har därav utgjort en av flera 
inspirationskällor till den här uppsatsen. Vidare har jag även förstått att det finns 
empiriska grunder som baseras på forskare och författare som varit intresserade av 
liknande fenomen. Med hjälp av litteratur och den här kvinnans ledarskap uppkom en 
annan bild av ledarskap och även lärande som bidragit till ett ifrågasättande om hur 
mycket och vad hon faktiskt lärde oss, i propotion till chefen eller tillfällen när vi var 
avsedda att lära. Hur kom det sig att hon blev vår förebild och vilka redskap använde hon 
sig av? Hur stor påverkan har informella ledare som hon egentligen över lärandet i en 

arbetsgrupp?  
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Bakgrund 
Lärande som begrepp har en mängd definitioner och processer. Ellström och Hultman 
(2004) skriver att det under lång tid varit utbildning, och framförallt skolan för barn och 
ungdomar, som ansetts haft en central roll i att förmedla kunskap och bidra till en 
utveckling av lärandet. Självfallet har skolan fortfarande en stor betydelse för lärande, 
men Ellström och Hultman (2004) menar att på senare tid har fokuset skiftat. Istället för 
skolans och dess utbildningsmöjligheter talas det idag i mycket högre utsträckning om att 
vi aldrig slutar lära oss och lärande pågår genomgående under hela livet (Ellström & 
Hultman, 2004; Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Ellström och Hultman 
(2004) talar istället om lärande som en del av en social kontext, och att andra lärmiljöer 
än just skolan har fått större betydelse. Ett exempel på sådant är att lärande i jobbet blivit 
viktigare, genom att erbjuda fler möjligheter till kompetensutveckling och 
vuxenutbildningar. Ekman (2003) menar däremot att dessa formella tillfällen till lärande 
både inom skolan och arbetslivet, för såväl vuxna som barn, omöjligt kan täcka upp alla 
de kompetenskrav och kunskaper som behövs för att genomföra ett bra jobb. Istället 
menar Ekman (2003) att mycket kunskap som införskaffas för att kunna göra ett bra jobb 
snarare sker i mötet mellan människor, kollegor och genom erfarenhet. Han talar mer om 

att samtalen har en central punkt i att förmedla kunskap och lärande.  

Än en gång går det alltså se att fokuset skiftat, den här gången från att förespråka de 
lärorika kompetensutvecklingstillfällen och strategimöten, till att istället lyfta fördelarna 
med ett informellt lärande. Lärande i mer vardagliga och mindre strukturerade 
förhållande har således fått en betydligt större roll inom forskningen jämfört med formella 
lärtillfällen, skriver exempelvis Nilsson et al. (2011). De menar även att vissa icke-
kontrollerande lärtillfällen utgör en av det absolut viktigaste former av lärande inom 
organisationer. 

Dessa informella lärtillfällen är ett ämnesområde som är av intresse att undersöka 
ytterligare, och det är just vad den här uppsatsen avser göra. Oavsett vad som lärs ut under 
dessa förhållanden har en ny och relativt outforskad lärmiljö upptäckts, som forskning 
och litteratur menar är betydande för arbetsplatslärandet (Nilsson et al., 2011). Utifrån 
ovanstånde finns det därav ett samhälleligt intresse av att bättre förstå den här lärmiljön 
genom att undersöka vad för typ av kunskap som konstrueras i dessa sammanhang samt 

vad och vilka som påverkar den 

Den här uppsatsen kommer således beröra två områden som båda har en central roll inom 
den pedagogiska disciplinen, nämligen ledarskap och lärande. Däremot kan även en 
studie med exempelvis ledarskap som en grundpelare ta andra utgångspunkter än just 
pedagogiska, beroende på hur forskaren väljer att vinkla sina frågor. Därav är det viktigt 
att även själva undersökningsobjektet har en pedagogisk koppling. För att ytterligare 
säkerställa kopplingen till det pedagogiska ämnesområdet valdes därav lärande som 
huvudfokus för den här uppsatsen. Uppsatsen kommer närmare undersöka vad lärs ut 
genom dessa informella lärtillfällen i arbetslivet, med ett speciellt fokus på samtalen som 
redskap för lärandet, och informella ledares roll. Men innan vi kan titta närmare på syfte 
och forskningsfrågor för den här uppsatsen, behöver begreppen infomellt lärande och 
informellt ledarskap tydliggöras och få varsin förklaring.  
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Vad är informellt lärande? 
Att forskare och författare i litteraturen talar om exempelvis vardagslärande eller 
livslångt lärande är idag inte ovanligt, och trots olika benämningar är innebörden av 
begreppen i många avseende snarlika. Ett vanligt begrepp som många använder är dock 
informellt lärande, och med avsikt av att underlätta för läsaren kommer det begreppet att 
användas i den här uppsatsen. Det kommer utgöra samlingsnamnet för det lärande som 
sker i arbetslivet, men som inte är avsett som ett utbildningstillfälle. Genom en 
genomgång av litteratur kommer jag fördjupa förståelsen av begreppet där avsikten också 
är att redogöra för de utgångspunkter som den här uppsatsen tar avstamp ifrån. Det 
kommer i sin tur leda till en bättre förståelse till hur begreppet informellt lärande 
fortsättningsvis ska tolkas i uppsatsen.  

Ovan nämndes begreppet vardagslärande, vilket är ett begrepp som Illeris (2015) 
använder sig av. Illeris (2015) skriver att informellt lärande och vardagslärande inte är 
samma sak, däremot går det att se vissa likheter. Författaren uttrycker vardagslärande som 
en lärandeform som sker när vi inte planerat lära något men en uppkomst av ny kunskap 
sker trots allt. Författaren beskriver vardagslärande som en informell, oavsiktlig process 
som sker genom kontinuerliga impulser och intryck i vardagen. Dessa intryck och 
impulser bearbetas omedvetet vilket utgör lärandet, och på ovanstående punkter 
överensstämmer Illeris (2015) beskrivning fortfarande väl överens med hur informellt 
lärande avses tolkas i den här uppsatsen. Vardagslärande är däremot en lärandeform som 
Illeris (2015) menar är ständigt närvarande och uppkommer i princip alla tänkbara 
sammanhang. Vardagslärande består av ett lärande som sker överallt av tillfälligheter i 
vardagen, och det behöver nödvändigtvis inte finnas en koppling till en organisation eller 
arbetsplats. Därav kan inte uppsatsen fullt ut ta stöd i vardagslärande, då lärande i 
arbetslivet står i fokus.  

Som ovan nämnt belyser dock Illeris (2015) att även informellt lärande som begrepp 
finns, men det skiljer sig från vardagslärande på vissa punkter och personligen väljer han 
att ta visst avstånd från det. Han definierar informellt lärande, likt vardagslärande, som 
ett oplanerat lärande, med en väsentlig skillnad att informellt lärande sker oplanerat men 
under organiserade former, såsom exempelvis inom organisationer eller mer formella 
sammanhang. Redogörelsen stämmer på så sätt bättre överens med hur informellt lärande 

valts att tolkas i den här uppsatsen.   

Andra författare som lyfter informellt lärande i arbetslivet som begrepp är Nilsson et al. 
(2011) och deras definition av begreppet tar utgångspunkter som på goda grunder 
överensstämmer med hur informellt lärande avses tolkas i det här sammanhanget. 
Författarna beskriver informellt lärande mer som förtroendekunskap som baseras på 
människors erfarenheter. De skriver även att kunskapen är bunden till sin omgivning och 
därav svår att överföra till andra situationer eller kontexter. De förklarar informellt 
lärande som en lärandeform med betydelsefull roll, för såväl individen som 

organisationen, vars huvudsakliga syfte inte är att lära.  

En annan variant av lärande som Nilsson et al. (2011) även lyfter benämner de som icke-
formellt lärande, som även det utgör en inspirationskälla till uppsatsen. Det icke-formella 
lärandet är likt informellt lärande oavsiktligt, men lärandet ses i författarnas ögon som en 
bro mellan formellt och informellt lärande. Nilsson et al. (2011) förklarar det som ett 
lärande som sker vid sidan av formella utbildningsaktiveter, såsom exempelvis vid sidan 
av upplärningen. Det innefattar exempelvis när nyanställda, utöver att lära sig jobbet, 
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socialiseras in i en arbetsgrupp genom att efterlikna hur de ska bete sig i vissa situationer 

samt vilka åsikter som inom grupper är tolererade och dylikt (Nilsson et al., 2011).  

Informellt lärande uppmärksammas även av Ellström och Hultman (2004). De beskriver 
informellt lärande som ett erfarenhetsbaserat lärande som uppkommer genom att 
engagera sig i olika aktiviteter. Författarna förklarar även de, i likhet med Illers (2015) 
och Nilsson et al. (2011), att aktiviteterna inte har som avsikt att lära utan lärandet sker 
oavsiktligt genom regelbundet engagemang från de som deltar. Förklaringen innebär att 
även Ellströms och Hultmans (2004) definition vägs in i uppsatsens tolkning av informellt 
lärande. Andersson (2004) lyfter även i samma antologi icke-formellt lärande, men 
definierar det likadant som Nilsson et al. (2011). Andersson (2004) beskriver istället icke-
formellt lärande som ett lärande vars tre grundpelare är delaktighet, socialt- och autentiskt 
lärande. De betyder att icke-formellt lärande vilar på att kommunicera i grupp, reflektera 
och dela erfarenheter. Trots skillnader från Nilsson et al. (2011), utgör även Anderssons 

(2004) redogörelser underlag för tolkningen av informellt lärande i uppsatsen. 

Vad är informellt ledarskap? 
Utifrån hur informella ledare förklaras av olika författare går det att finna både skillnader 
och likheter. Begreppsdefinitionen ska därför inledningsvis förklaras utifrån ett citat av 
Emling (2002). Citatet ger en kortfattad och bra överblick över begreppets innebörd, som 
dessutom stämmer bra överens med den utgångspunkt och definition som informella 
ledare tar i den här uppsatsen, samt hur flera andra författare också förklarar det. Emling 
(2002) definierar alltså informella ledare i termer av:  

Ledare som inte utövar sitt ledarskap utifrån en formell position eller 
maktbas. Alltså personer som utövar ledning och stark påverkan på andra 
individer inom organisationer, utan att formellt vara dessa individers 
chefer. (Emling, 2002, s. 6) 

Begreppet behöver dock fördjupas ytterligare, och det kan göras med hjälp av andra 
författare som också skrivit om fenomenet.  Ekman (2003) samt Jäverberg och Taravosh 
(1997) beskriver exempelvis även de att informella ledare är personer utan någon 
godkänd, formell makt, som trots detta utövar ledarskap. De menar att dessa personers 
åsikter har en mycket stor påverkan på hur arbetet på arbetsplatsen genomförs, samt har 
ett inflytande och bestämmer vad som anses bra respektive dåligt eftersom övriga 

medarbetare lyssnar på dem.  

Gemensamt är även att de menar att informellt ledarskap i det yttersta är beroende av 
förtroende (Ekman, 2003; Emling, 2002; Jäverberg & Taravosh, 1997). Ekman (2003) 
menar dessutom att desto högre förtroendet för den informella ledaren är, desto mer 
påverkade blir medarbetarna. Förtroendet och auktoriteten som informellt ledarskap 
grundar sig på härstammar enligt Maltén (2000) och Jäverberg och Taravosh (1997) från 
kollegorna, och beror dels på informella ledares kunskaper och dels på karisma. 
Förtroendet behöver dock nödvändigtvis inte återfinnas hos de formella ledarna, utan det 
är fullt tillräckligt att medarbetarna har förtroende för dem för att ge informella ledare 
stort inflytande (Maltén, 2000).  

Huruvida informella ledare använder sin makt och sitt inflytande för att hjälpa eller stjälpa 
en organisation finns det å andra sidan skilda uppfattningar kring. Maltén (2000) skriver 
att informella ledare påverkar övriga medarbetare att arbeta mot företagets bästa och ger 
möjligheter till framgång. Bilden nyanseras däremot något av Jäverberg och Taravosh 
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(1997) som menar att, trots att informella ledare är bra för sammanhållningen i gruppen, 
både kan vara positivt och negativt. Författarparet ser informella ledarens personliga 
inställning och åsikter som avgörande för huruvida de bidrar till positiva utfall eller ej. 
Liknande påståenden framhävs också av Ekman (2003) som menar att informella ledare 
kan vara en tillgång såväl som inte, och det beror mycket på kontextuella faktorer, såsom 

exempelvis den rådande organisationsstrukturen.  

En mer negativ bild av informella ledare framställs dock av Wennberg och Norberg 
(2007). Författarparet hävdar istället att informella ledare är själviska och liknar dem vid 
diktatorer som drivs av ett maktbegär att bestämma samt motsätter sig kontinuerligt nya 
idéer och tankar inom organisationen. De drivs av ett förakt mot ledningen och inflytande 
införskaffas inte genom förtroende som Malten (2000), Jäverberg och Taravosh (1997) 

och Ekman (2003) menar, utan genom manipulation.  

Summering av bakgrunden 
Det inledande avsnittet för den här uppsatsen har haft som avsikt att vara ett hjälpmedel 
för att förstå det kommande syftet genom att redogöra för problemområdet och varför 
ämnesområdet är intressant och relevant att undersöka. Det har även haft som avsikt att 
förklara de begrepp som behöver en förklaring för att fortsättningsvis förstå innehållet i 
uppsaten. Utifrån bakgrunden går det se att lärande är ett komplext begrepp under 
förändring och i och med att lärandet hela tiden förändras, är det också nödvänligt att 
omvärdera och undersöka nya situationer där forskare och författare menar att ett lärande 
äger rum. I detta fall det utgör det informella lärandet ett sådant område, och det är även 
det ämnesområdet som den här uppsatsen har som avsikt att titta närmare på. Utifrån 
begreppsdefinitionen går det dock att se att informellt lärande är brett och sker såväl på 
jobbet som i vardagen, genom expimenterande och genom erfarenheter. För att därav 
ytterligare smalna av problemområdet kommer den här uppsatsen titta närmare på det 
informella lärandet som sker genom samtal på jobbet genom att undersöka vad som lärs 
och vilka som påverkar det, ur ett medarbetarsperspektiv.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att bidra med en ökad förståelse för hur informella 
samtal kan upplevas som ett lärtillfälle, och undersöka vad för typ av arbetsrelaterade 
kunskaper som medarbetare upplever förmedlas genom samtalen. Syftet är också att 
undersöka informella ledares roll för det lärande som äger rum genom informella 
samtal. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor utformats för att vägleda studien:   

a) På vilket sätt upplever medarbetare att informella samtal kan bidra till lärande? 

b) Vilka typer av kunskaper kan förmedlas genom informella samtal? 

c) Hur upplever medarbetare att informella ledare kan ha ett inflytande över lärandet 
som sker genom informella samtal? 

Teoretiskt ramverk 
För att kunna undersöka syftet och forskningsfrågorna till uppsatsen används ett teoretiskt 
ramverk. I det följande ska därför det teoretiska ramverket presenteras, vilket avser bidra 
med en förståelse till vilka teoretiska utgångspunkter uppsatsen tar avstamp ifrån. Det 
teoretiska ramverket består av två delar, varav den första bidrar till att bättre förstå 
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informella ledare och samtalens roll för lärande, varav den andra delen bidrar till att förstå 

vilka kunskapsformer som materialet ska analyseras emot.  

Småprat som en central del av lärandet 
Överallt och hela tiden pratar kollegor med varandra och ett ständigt återkommande ämne 
just jobbet, skriver Ekman (2003).1 Genom småpratet ventileras hur problem ska tacklas, 
kunskap och erfarenheter förmedlas, det bestäms även vad som anses viktigt och vem 
man lyssnar på. Det är även på dessa arenor som kollegor skvallrar om andra kollegor 
och chefen, finner stöd och rättfärdigar sina ageranden. Småpratet har därför en central 
och mycket betydelsefull roll inom organisationens alla delar. Ekman (2003) menar till 
och med att det informella samtalet är helt och hållet avgörande, och han beskriver det 
som: 

Det är det informella samtalet som avgör hur människor tänker, handlar 
och fattar viktiga beslut. Det är i småpratet som de sociala relationer och 
värderingar som håller ihop organisationen bildas och utvecklas. [...] 
Småprat runt kaffebordet är ofta viktigare än strategidokument och 

formella möten i mötesrum. (Ekman, 2003, s. 10-11) 

Ett område där småprat har speciellt stor betydelse är för att delge ny kunskap samt för 
lärandet inom organisationen (Ekman, 2003). Forskaren skriver att småpratet har en 
central roll i detta avseende, och att informella samtal är viktigare för lärandet än vad 
formella lärsituationer är. Enligt forskaren är samtalen det absolut viktigaste lärtillfället 
när det kommer till att lära ut hur arbetet ska genomföras. Ekman (2003) skriver att hur 
vi tänker och vad vi lär oss formas genom dagliga samtal mellan kollegor och på så vis 
leder det även till att informella beslut fattas. Genom detta utgör småpratet nyckeln till 

det organisatoriska lärandet.  

Informella samtal beskrivs av Ekman (2003) som, till skillnad från organiserade 
utbildningstillfällen, drivna av egna värderingar samt ett personligt intresse och 
engagemang. Det ger dem ett övertag gentemot formella utbildningar, som ofta är 
framtvingade och som medarbetarna i slutändan inte bryr sig mycket om. Istället sker 
majoriteten av lärandet snarare på fikaraster eller pauser mellan eller efter dessa möten, 
eftersom det är mer accepterat att uttrycka mindre accepterade åsikter och “dumma 
frågor” i dessa forum. Det är sådant lärandet som Ekman (2003) menar påverkar mest – 

lärande som inte är avsedd att lära.  

På informella arenor med hjälp av småpratet artikuleras och diskuteras även 
branschkunskaper, förståelse för kunder/patienters behov, intuition och fingertoppskänsla 
och bidrar därför även till att synliggöra mycket av det som benämns som tyst kunskap. 
Genom informella samtal föds också nya idéer och kreativiteten får helt annat svängrum 
än på formella arenor, eftersom det i de sammanhangen ofta tvingas fram. Kollegor 
hjälper även varandra lösa problem genom utbyte av information, tips och idéer. En viktig 
aspekt är såväl att det är genom småpratet som medarbetarna både accepterar och nekar 

 

1  Gunnar Ekman är forskare och ekonomie doktor i Ledarskap och organisation på Handelshögskolan i Stockholm. 

Boken “Från prat till resultat - om vardagens ledarskap” är delvis baserad på hans avhandling, som berör ledarskap från 
ett medarbetarperspektiv, och dels egna arbetslivserfarenheter.  
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de formella beslut, såsom mål, riktlinjer för arbetsuppgifter och liknande som kommer 

från ledningen (Ekman, 2003).  

Genom informella arenor och samtal skriver Ekman (2003) att informella ledare kan få 
en stor roll. Informella ledare har en konstant tillgång till det dagliga småpratet i och med 
att de är nära, omtyckta kollegor som ses som en i gänget. Tillgängligheten till småpratet 
i kombination med att det är via småpratet som de viktigaste besluten fattas och kunskap 
sprids, leder till att informella ledare får stora möjligheter och övertag, menar Ekman 
(2003). Adderar vi dessutom auktoritet och förtroende, som informellt ledarskap bygger 
på, i ovanstående ekvation bidrar det till att informella ledare kontrollerar småpratet på 
ett unikt sätt inom organisationer. Forskaren menar att det ger dem stort inflytande över 
allt som sägs, lärs och bestäms i organisationen (Ekman, 2003). 

Aristoteles tre kunskapsformer  
Resultatet för den här uppsatsen kommer även analyseras utifrån Aristoteles tre 
kunskapsformer episteme, techne och fronesis. Begreppen avser belysa att det finns vissa 
skillnader och olika former av kunskap, som alla kommer till uttryck på olika sätt och är 
nyttiga för olika saker. Aristoteles menar att kunskap består dels av att veta, kunna men 
även av att vara klok (Gustavsson, 2000). Vad de tre innebär ska undersökas närmare.  

Episteme betyder vetenskaplig kunskap och sågs länge som den enda kunskapen som var 
betydelsefull. Episteme har på grund av det alltid haft ett högt värde, och sedan långt 
tillbaka haft en överordnad ställning gentemot andra former av kunskap. Episteme 
innebär aningen förenklat att veta och att ha teoretisk kunskap om saker, och är en vanligt 
förekommande kunskapsform i undervisning och inom den akademiska världen 
(Gustavsson, 2000).  

Men hur vet någon någonting? Gustavsson (2000) skriver att för att veta någonting krävs 
att kunskapen vilar på vetenskapliga grunder, det vill säga att kunskapen ska ha 
framställts genom forskning. Vad som kan klassificeras som forskning har däremot 
debatterats mycket kring genom tiderna och än idag finns en ständigt pågående strid 
mellan naturorienterande och humanistiska ämnen och hur de ser på sann kunskap. Vad 
som anses sant är en fråga som kanske alltid kommer förbli obesvarad, och huruvida det 
enbart är sant tills motsatsen är bevisad eller inte finns det olika uppfattningar om. 
Överens är i alla fall de flesta teoretiker om att kunskapen ska kunna bevisas genom 
vetenskapliga grunder och riktlinjer. Det innebär med andra ord att orsakerna bakom 
kunskapen ska kunna synliggöras och förklaras (Gustavsson, 2000). 

Episteme innebär att ha kunskap om ett fenomen och kräver också att kunskapen är 
förevigad. Det kan vara kunskap om hur världen är uppbyggd eller om hur saker och ting 
är beskaffade. Med andra ord kan det förklaras genom att kunskapen inte förändras genom 
tid eller av sammanhanget, utan kunskapen är universell oavsett var, när eller hur den 
används. Ett paradexempel som är användbart för att simpelt förklara vad för kunskap 
som faller inom ramen för episteme är att utgå från matematiska formler (Gustavsson, 
2000). Fem plus fem är alltid tio, och det spelar ingen roll var eller när frågan ställs, för 
svaret kommer alltid vara tio. Kunskapen kännetecknas också genom ett teoretiskt 
tänkande som i sin tur kan förmedlas genom texter från en person till en annan, och är så 
att säga överförbar. Därav går det att se att episteme präglas av ett starkt teoretiskt och 

abstrakt resonemang (Stensmo, 2007).  
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Om episteme betyder att ha kunskap om något, betyder techne istället att ha kunskap i 
något (Gustavsson, 2004). Vid utformning av begreppen menade alltså Aristoteles att det 
finns en skillnad i kunskap som behövs för att tänka, och kroppslig kunskap som behövs 
för att genomföra någonting. Det krävs alltså en annan form av kunskap för att exempelvis 
kunna genomföra ett hantverksyrke, skapa musik eller poesi och liknande, till skillnad 
från att räkna ut en matematisk formel eller förstå hur världen är uppbyggd. Techne som 
kunskap menar Aristoteles uttrycks genom konkreta handlingar och förmågan att skapa 
något praktiskt. Trots att instruktioner till kunskapen kan förekomma genom skrift, finns 
det ändå en kroppslig förbindelse till kunskapsformen vilket gör att den måste 
införskaffas genom en aktiv handling med exempelvis kroppen (Gustavsson, 2000). Det 
innebär också att det finns en koppling mellan erfarenhet och techne, då förmågan att 
genomföra måste övas upp genom handlingarna och förbättras desto mer erfarenhet som 
införskaffas (Andersson & Fejes, 2010).  

Under techne faller även det som benämns som tyst kunskap in. Tyst kunskap innebär 
kunskap som inte kan uttryckas verbalt då det helt enkelt saknas ord för den. Det består 
av kunskaper som någon “bara vet om” och som inte går att förklara. Tyst kunskap 
innebär också att människor ofta har kännedom och kunskap om mer saker än vad de 
själva ens vet om (Gustavsson, 2000). Hur förklarar exempelvis jag, som före detta 
barista, att den skummade mjölken i kannan har rätt temperatur, utan att ha använt 
termometer under processen? En kombination av värmen och känslan i handen som håller 
kannan medan den skummas, mjölkens förändrade utseende i kombination med ljudet 
från maskinen gav nästintill varje gång en perfekt temperatur, utan att titta på en 
termometer. Men hur känslan i handen var, och exakt hur ljudet lät eller hur mjölken såg 
ut går inte att förklara och var ingen kunskap som kunde förmedlas till någon annan 
genom ord.  

Den tredje kunskapsformen som Aristoteles skriver om är fronesis och innebär praktiskt 
klokhet. Även fronesis kännetecknas likt techne av att vara en praktisk kunskapstyp, men 
det finns ändå en central skillnad mellan de båda. Fronesis är ett betydligt mer filosofiskt 
begrepp och inkluderar, till skillnad från de övriga kunskapsformerna, etiska, 
demokratiska och politiska aspekter vilket innebär att kunskapen avser bidra till ett ökat 
välbefinnande för människor. (Gustavsson, 2000).  

Det formuleras ofta som att inneha ett omdöme för en viss situation. Att ha ett omdöme 
gör således att kunskapen ofta förekommer i sammanhang med sociala kontexter, som 
exempelvis inom yrken som innefattar mänskliga förhållanden och kontakter 
(Gustavsson, 2004). I de fallen innebär det att fronesis vid vissa tillfällen kräver att 
individen ser förbi regelrätt kunskap och riktlinjer och istället förlitar sig på och agerar 
utefter klokhet och känsla (Andersson & Fejes, 2010). Att kunna agera utefter klokhet 
och känsla innebär att kunna tillämpa allmän kunskap, alltså sådan kunskap som skulle 
kunna definieras som episteme, och erfarenhet till specifika fall samt inneha en förståelse 
för vad som skulle anses gott och bidra till ökat välbefinnande i just den situationen. En 
sådan kunskap är inget människan föds med utan något som utvecklas successivt under 
lång tid och kräver stor erfarenhet inom området kunskapen utövas inom (Gustavsson, 
2004). Kunskapen blir genom det situationsbunden och går inte att generalisera till andra 
områden. Vad som anses etiskt rätt att göra i en situation är nödvändigtvis inte rätt i en 
annan och vice versa (Gustavsson, 2000).  
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Tidigare forskning 
Som avslutning på det introducerande avsnittet av uppsatsen ska även en genomgång 
kring den tidigare forsknings som gjorts i ämnet presenteras. Forskningen har delats in i 
fyra delar varav första avsnittet berör forskning som tar upp informellt lärande i generella 
drag, andra och tredje för forskning om hur arbetsgrupper lär av varandra och vart det 
sker. Tidigare forskning avslutas sedan med att redogöra för informella ledares roll för 

lärande.  

Informellt lärande 
Informellt lärande på arbetsplatsen är en lärandeform som på senare tid fått stor 
uppmärksamhet inom flera olika fält, och forskare har börjat inse vikten av informellt 
lärande i arbetet. En av dem är Ellinger (2005) som undersökt olika kontextuella faktorer 
i organisationen som påverkar informellt lärande hos de anställda, och författaren skriver 
att arbetsplatser utgör en viktig arena för att möjliggöra och nyttja informellt lärande. I 
en annan studie genomförd av Fairman och Mackenzie (2015) kan författarna även här 
påvisa att informellt lärande utgör en viktig del av det organisatoriska lärandet. Studien 
hade som avsikt att undersöka hur lärare kan arbeta utvecklande med sitt arbete, 
tillsammans med sina kollegor, och på så sätt förbättra undervisningen och elevers 
lärande. I studiens resultat kan författarna även här påvisa att majoriteten av arbetet för 
att förbättra undervisningen sker utanför det faktiska lärorummet och i miljöer som inte 
avsiktligen är tänkta att innehålla lärande. Att informellt lärande är mycket viktigt och 
därav är en central del för arbetsplatser, skriver även Viskovic (2005). Med utgångspunkt 
i Nya Zeeland avser författaren belysa olika former av informellt lärande hos två grupper 
universitetslärare. Resultatet påvisar att majoriteten av lärandet äger rum genom 
experimentellt, informellt lärande i arbetsgrupper och därav argumenterar författaren för 
att denna lärandeform är någonting som bör stöttas och utvecklas mer inom organisation.  

Somliga författare vill till och med sträcka sig så långt som att säga att informellt lärande 
inte bara är viktigt för lärande i arbetsgrupper, utan att det till och med är mer effektivt 
än det formella lärandet. Hashim (2008) och författarparet Berg och Chyung (2008) har 
genomfört två olika studier där de båda belyser det. Hashims (2008) studie avsåg 
undersöka hur chefer i Malaysia införskaffar sig arbetserfarenhet med fokus på vilka 
kompetenser som behövs, hur cheferna lär sig dem, samt hur de har användning för dem. 
Berg och Chyung (2008) undersökte istället faktorer som influerar informellt lärande på 
arbetsplatser samt vad för sorts aktiviteter som ökar medarbetarnas engagemang till 
lärande. En del av resultatet i Berg och Chyungs (2008) studie visar att medarbetarna lär 
sig mer under informella förhållanden än vad de gör under tillfällen som är avsatta till att 
lära, av vilket det går att härleda att det informella lärande utgör en mer effektiv roll för 
lärande än vad formella lärtillfällen gör. Hashim (2008) konstaterar en liknande slutsats. 
Även om formella lärtillfällen har stor respekt och är högt värderade hos cheferna, spelar 
de informella nätverken större roll för hur de införskaffar kompetenser för jobbet och för 

kunskapsöverföring (Hashim, 2008).  

Att lära av varandra  
En gemensam nämnare som lyfts av många författare är att informellt lärande i många 
avseende sker genom att lära av varandra. Detta tema är återkommande i olika former i 
flera olika studier och därav går det inte att förbise det som betydelsefullt, och det är inte 
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enbart i de klassiska arbetsgrupperna det förekommer utan i grupper överlag. Exempelvis 
skriver Einarsdottir (2014) om hur körmedlemmar i en amatörkör upplever ett kollektivt 
gruppstöd och hur de sedan använder sig av det för att lära sig musikstycken, tonarter och 
liknande, med hjälp av varandra. Det visade sig att det finns ett samarbete mellan samtliga 
kördeltagare och att det sker ett ömsesidigt lärande genom att ta stöd från varandra, vilket 

i sin tur gynnar deras personliga utveckling.  

Även Viskovic (2005), Hashim (2008), Berg och Chyung (2008) och Fairman och 
Machenzie (2015) lyfter i sina respektive studier liknande resonemang där de hävdar att 
majoriteten av lärandet uppkommer med hjälp av kollegorna, samt att lärandet sker 
genom samarbete och att aktivt interagera med kollegor och vara en del av arbetslaget. I 
Berg och Chyungs (2008) enkätundersökning är “att prata med kollegor” graderat som 
det näst mest frekventa sättet att ägna sig åt informellt lärande, vilket påvisar styrkan det 
har för lärandet. Hashim (2008) skriver att majoriteten av de kompetenser som krävs för 
arbetet införskaffas antingen genom ”on the job training”, genom självlärande eller att 
genom att lära från andra. Att lära av varandra rankas på så vis av författaren som en av 
de tredje mest frekventa sätt att lära sig arbetet. Fairman och Mackenzies (2015) studie 
lyfter det faktum att viktiga delar för att förbättra undervisningen handlar om att ha en 
vilja för att dela idéer med varandra, reflektion och coaching vilket samtliga sker genom 
kommunikation mellan lärarkollegorna och bidrar till lärande sinsemellan.  

En studie som också avsåg undersöka lärandets roll i arbetet är genomförd av Doornbos, 
Simons och Denessen (2008) som undersökt olika former av arbetsrelaterat lärande inom 
polisväsendet i Nederländerna. Författarna ville bidra till att utvidga kunskapen och 
effekterna av arbetsrelaterat lärande, med fokus på såväl medvetna som spontana former 
av lärande. I enkätundersökningen, som förvisso hade ett relativt lågt deltagande (43%), 
kommer författarna fram till att det finns tre former av informellt lärande: individuellt 
lärande, att lära tillsammans samt lära från varandra. Studien visade på att poliserna 
återkommande lär av varandra genom att ta hjälp av jämlikar inom arbetslaget. Poliserna 

med minst erfarenhet kring jobbet visar sig dock bidra minst till lärandet som sker.  

Collin (2004) genomförde en annan studie med fokus på de sociala processerna som 
bidrar till det personliga lärandet, såsom att exempelvis lära av varandras erfarenheter och 
misstag. Studien avsåg undersöka hur erfarenheter spelar roll för lärandet, med 
utgångspunkt från desginingenjörer i Finland. Författaren belyser vikten av samarbete 
och goda relationer, samt skriver att nyckeln till att lära av erfarenheter är att dra nytta av 
kollegors. Att lära av varandras erfarenheter lyfts även av Boud och Middleton (2003), 
som hävdar att det är en primär informationskälla inom arbetsgrupper. Författarparets 
studie ville lokalisera vilka som är involverad i arbetsplatslärande, samt hur arbetsgrupper 
lär under det vardagliga arbetet med hjälp av varandra. Författarna hoppades också kunna 
hitta möjliga sätt till hur det informella lärandet skulle få en större roll och nyttjas inom 
organisationer. Att lära av kollegor visar sig vara en central del som svar på hur 
arbetsgrupper lär i undersökningen. Arbetskamraterna använder sig exempelvis av 
varandra för att lära ut datorkunskaper och liknande.  

Lärande på informella arenor  
Mycket av lärandet som sker när vi lär av varandra genom kommunikation uppfattas dock 
inte alltid som lärande, skriver Viskovic (2005). Kunskapsöverföring sker snarare oftast 
spontant och personen som genomgått ett lärande upplever inte alltid att ett lärande har 
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skett, trots att det gjort det. En nästintill identisk bild lyfts i en studie av Soloman, Boud 
och Rooney (2006), vars syfte var att undersöka hur dessa tillfällen kan erbjuda stora 
möjligheter för lärande inom organisationer. Studien la ett speciellt fokus på tillfällen 
benämns som ‘the in-between’ vilket avser platser och situationer som varken helt och 
hållet är förknippade med jobbet, men som inte heller är neutrala. Några av dessa platser 
skulle kunna vara lunch- och fikarum, bilfärder till och från- eller inom jobbet eller 
kortare raster på arbetstid och mellan möten. Soloman et al. (2006) studie ville belysa hur 
de kan utgöra möjligheter till lärande, och hävdar starkt att platserna och situationerna 
utgör potentiella lärtillfällen. De visar sig bidra till problemlösning, möjlighet till 
ventilation, och övertaget ligger i att det är mer accepterat att uttrycka sig kring saker som 
inte är lika accepterat på de formella arenorna i organisationen.   

Boud och Middleton (2003) redogör för ett resonemang som stärker Soloman et al. (2006) 
bild av att ‘the in between’ är en värdefull plats för kunskapsdelning. Boud och Middleton 
(2003) menar att man under formella möten och utbildningar, som är avsedda för lärande 
och som har ett högt utbildningsvärde, inte alltid självklart lär sig mest. Istället skriver de 
att mestadels av lärandet faktiskt sker på rasterna mellan mötena, på samma sätt som 
Soloman et al. (2006) hävdar. Boud och Middleton (2003) skriver att ett värdefullt sätt 
att förse medarbetarna med information är just att låta informationen ta plats i mindre 
formella sammanhang på daglig basis, genom att förslagsvis lära ut och prata om 
arbetsrelaterade ting på lunchraster och så så vis bidra till lärande. Det är exempelvis 
vanligt att arbetslaget i undersökningen diskuterar läroplaner sinsemellan via dessa 
arenor, och att de som diskuteras och framkommer, även når upp till chefen och bidrar 
till förändring.  

Informella ledare  
Utifrån tidigare forskning finns det tydliga indikationer om att det är svårt att fullt ut 
särskilja informellt lärande och informella ledare åt, och det finns flera studier som visar 
på att informella ledare påverkar möjligheterna till informellt lärandet. Genom sin 
forskning skriver exempelvis Ellinger (2005) att ledarskapet spelar roll och skapar stora 
möjligheter till informellt lärande om det agerar som ett stöd för informellt lärande, 
genom att exempelvis coacha och agera som förebilder. Att agera motsats kan däremot 
istället riskera hämma det informella lärandet i gruppen.  

Att informella ledares erfarenheter kan användas för att främja informellt lärande beskrivs 
som viktigt även av andra forskare. Collin (2004) skriver exempelvis att nyckeln till 
lärandet ligger i att lära av andra och dra nytta av de som är mer erfarna i arbetsgrupper. 
Genom att göra det bidrar alltså arbetslaget till att erfarna kollegor inom en arbetsgrupp 
kan bli utnämnda till mentorer för lärande på grund av sin expertis, och vad som lärs ut 
ligger med andra ord i hög grad i deras händer. Även Fairman och Mackenzie (2015) 
menar att lärarna i studien som besatt expertkunskap, och kommunicerade den med övriga 
i gruppen, ofta utmämns till ledare och någon som de övriga lyssnar på. Ett liknande 
fenomen uppkommer i Einardottirs (2014) studie kring körsångare. Kören utnämnde 
outtalat och självmant ett par av av deltagarna till ledare för gruppen, och de stöttade 
sedan upp resterande deltagare eftersom ledarnas kunskapsnivå var högre än deras egen. 
De övriga deltagarna, även benämnda som följare i studien, drar nytta av ledarna för att 

lära sig och därav formar ledarna mycket av det som lärs ut på platsen.  

Genom att ha kunskap och viljan att dela den med övriga vinner informella ledare en 
auktoritet, vilket leder till att de andra anställda återkommande vänder sig till informella 
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ledare för rådgivning. Det ger dem möjlighet att påverka kunskapsflödet i organisationen, 
skriver Larsson, Segerstéen och Svensson (2011) i sin studie vars syfte var att undersöka 
hur informellt ledarskap fungerar och framhävs inom ett högteknologiskt företag. 
Resultatet visar att informella ledare anses pålitliga och deras möjlighet att vara 
tillgängliga i samtliga delar av arbetet, såväl formella som informella, ger dem ett övertag 
att påverka kunskapsspridningen. I en annan studie av Heard, Scott, McGinn, Van Der 
Kamp och Yahia (2018), som avsåg ta reda på informella ledares inflytande hos 
arbetsterapeuter, kommer författarna fram till liknande slutsatser. Informella ledare 
utstrålar kompetens, kunskap och erfarenhet och arbetsterapeuterna söker på grund av det 
gärna råd och riktlinjer från informella ledare när de är osäkra på sitt arbete. Det innebär 
att informella ledare även här formar kunskapsflödet genom att agera som mentorer för 
de övriga anställda. Studien visar även på att de anställda till och med föredrar att be om 
hjälp från informella ledare framför chefen.  

De Toni (2010) har genomfört en undersökning med avsikt att identifiera olika 
nyckelroller inom organisationer och ta reda på hur de bidrar till framgång. Forskarna kan 
konstatera att organisationer innehåller flera nyckelroller, och att informella ledare är en 
utav dem. Författarna kommer fram till att informella ledare har en mycket central roll då 
de besitter kontrollen över de kommunikativa nätverken och kollegor litar på dem 
eftersom de ser dem som sina jämlikar. Informella ledare utgör således en viktig del för 
organisationen då de även har förmågan att påverka sina kollegor, både medvetet och 
omedvetet.  

METOD 
Det är centralt att som forskare vara genomskinlig med hur forskningsprocessen gått till. 
Inledningsvis avser det här avsnittet därav ta ställning till de metodologiska 
utgångspunkter som forskningen tar avstamp ifrån.  Följande ska även processen för just 
den här uppsatsen synliggöras genom att redogöra för hur artikelsökningen gått till, 
vilket urval som gjorts samt vilka instrument som använts, hur insamling av empirin gått 
till och etiska överväganden. Avsnittet rundas sedan av med beskrivning av analysmetod 
och avgränsningar för uppsatsen.  

Metodologiska utgångspunkter 
Inom humanistiska ämnen har hermeneutiken sedan länge spelat en central roll (Patel & 
Davidson, 2011). Inom den hermeneutiska läran skriver både Patel och Davidson (2011) 
och Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) att forskaren tar avstamp från den mänskliga 
livsvärlden och fokus ligger på upplevelser och situationer, vilket även den här uppsatsen 
avser göra. Patel och Davidson (2011) förklarar det som att forskaren har en subjektiv 
bild av världen där avsikten är att studera, för att i sin tur tolka och förstå, den mänskliga 
existensen och dess grundbetingelser. Till skillnad från positivismen, som ofta ses som 
en motpol till hermeneutiken, vill forskaren med en hermeneutisk världsbild snarare bidra 
till att förstå ett fenomens företeelser, snarare än att förklara dem. Utifrån positivismen 
kan det även ses som en nackdel att som forskare vara subjektiv rörande materialet, men 
så är inte fallet inom hermeneutiken skriver Patel och Davidson (2011). Istället ses 
förförståelsen som en tillgång och ett användbart verktyg för forskningsprocessen som 
bör nyttjas.  
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Baserat på vad forskningen avser bidra med för kunskap passar olika metodologiska 
utgångspunkter olika bra (Patel & Davidson, 2011). Utifrån ovanstående utgångspunkter 
var det i den här uppsatsen lämpligt att anta en hermeneutisk vinkel, då uppsatsen ämnade 
undersöka hur individer ur arbetsgruppen upplevde ett fenomen i sitt arbete. Det krävdes 
tolkning ur ett forskarperspektiv då undersökningen avsåg leda till ökad förståelse över 
fenomenet informellt lärande, snarare än en förklaring över vad informellt lärande är för 
någonting. Uppsatsen kan inte heller ses ur ett objektivt perspektiv, utan blev till viss del 
subjektiv och har påverkats av förkunskaper från omsorgsbranschen samt upplevelser av 
både informellt lärande och ledarskap. De förkunskaperna påverkade versionen av 

materialet och i slutändan även tolkningen.   

Hermeneutik och kvalitativ metod går vanligtvis hand i hand (David & Sutton, 2016), 
vilket innebar att det också var rimligt att ta avstamp från en kvalitativ ansats i den här 
uppsatsen. Aningen förenklat uttrycker Patel och Davidson (2011) kvalitativ metod som 
forskning som avser “mjuka data”, exempelvis intervjuer, tolkningar och liknande, är 
kvalitativ. Författarparet sätter det i relation till kvantitativ forskning vars slutgiltiga mål 
är att uppnå objektivitet och kvantifiera data genom att via siffor, väga, mäta, ranka och 
skala. David och Sutton (2016) håller visserligen med dem, men förklarar mer utförligt 
att kvalitativ metod lägger mer fokus på helheten och undersöker vanligen saker såsom 
känslor, upplevelser, värderingar och attityder. Även inom kvalitativ metod spelar 
tolkning stor roll och djupvalidering prioriteras framför generaliserbarhet och reliabilitet. 
Författarna menar även att studier med kvalitativ ansats bör ske induktivt och forskaren 
bör inte försöka sträva efter objektivitet utan istället är subjektivitet mer efterfrågat, precis 
i likhet med hermeneutiken och den här uppsatsen.   

Planering och genomförande 
Artikelsökning 
Vid skapandet av den teoretiska bakgrund och tidigare forskning som utgör den här 
uppsatsen genomfördes inledningsvis en grundlig litteratursökning. Första steget var att 
lokalisera relevanta nyckelord för undersökningen och de blev funna genom att göra 
testsökningar samt läsa litteratur kring ämnet för att se vilka ord och begrepp som var 
vanligt förekommande. För att ytterligare specificera sökningarna användes ordkatalogen 
och hjälpmedlet thesaurus, för att identifiera och kategorisera söktermer i den befintliga 
standardterminologin, samt trunkering, vilket Backman (2016) beskriver som ett redskap 
som ger möjlighet att söka på olika varianter av ett och samma ord. Sökningarna 
avgränsades genom att enbart innehålla artiklar mellan år 2000–2019, samt peer-
reviewed. Med hjälp av identifierade nyckelord, avgränsningar samt thesaurus och 
trunkering användes bland annat sökorden informal leader, opinion leaders, emergent 
leaders, learning, informal learning, workplace och organisations i olika kombinationer. 
Nyttjandet av ovanstående verktyg gav tillräckligt snäva sökningar för att översiktligt 
bearbeta samtliga artiklar genom att läsa abstract, sammanfattningar och slutsatser. 
Utifrån den översiktliga bearbetningen valdes vissa artiklar ut och lästes mer noggrant 
och efter det valdes ytterligare några av dessa bort. Slutligen kvarstod 13 artiklar som 

utgör tidigare forskning för uppsatsen.   

Databasen ERIC utgjorde största källan till att finna artiklarna eftersom den i störst 
utsträckning behandlar pedagogiska artiklar (Backman, 2016). Det genomfördes dock 
sökningar via andra databaser med, såsom PsycINFO, Social Science Premium Collection 
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(SSPC) och Swepub, eftersom det kan vara svårt att täcka ett helt ämnesområde enbart 
via en databas (Backman, 2016). Genom att söka på fler databaser säkerställdes att inget 
material förbisågs. 

Urval  
Urvalsgruppen i uppsatsen består av undersköterskor och vårdbiträden inom den 
kommunala hemtjänsten. Anledningarna bakom valet av urvalsgrupp var att liknande 
undersökningar inte gjorts inom just den yrkesgruppen tidigare, i kombination med en 
kännedom om att informellt lärande skulle kunna förekomma i yrkesgrupperna samt att 
det som regel finns en avsaknad av formell ledare i det dagliga arbetet, vilket bidrar till 

en gynnsam arbetsmiljö för undersökning.   

Under urvalsförfarandet är det viktigt att tänka på att det slutgiltiga urvalet inte leder till 
ett snedvridet resultat av studien. Inledningsvis bör det därav fastställas huruvida det är 
möjligt att göra ett urval från hela populationen, det vill säga samtliga personer som 
tänkbart skulle kunna delta i studien (David & Suttton, 2016), eller inte. Gällande den här 
uppsatsen fanns ingen sådan möjlighet med tanke på tid och omfång, därav fick andra 
tillvägagångssätt övervägas. Två kommunala enheter valdes därav ut och utifrån dessa 
två enheter var det 23 personer som tillfrågades varav 13 uttryckte intresse att delta i 
studien. Det var viktigt att det inte förekom någon personlig koppling till någon av de 
tillfrågade då de skulle kunna ge konsekvenser för resultatet och försämrad validitet.  

Då undersökningen tog en hermeneutisk utgångspunkt med avsikt att undersöka 
personliga upplevelser, samt att inga övriga urvalskriterier för att delta i studien 
existerade, utöver att vara kommunalt anställd som undersköterska eller vårdbiträde inom 
hemtjänsten, ansågs det mest lämpat att låta slumpen avgöra de slutgiltiga deltagarna. Det 
genomfördes därav en lottdragning per enhet som fastställde vilka sex personer, tre från 
respektive enhet, som deltog i studien. Valet grundades i att samtliga skulle erbjudas lika 

stor chans att delta samt undvika att vissa personer omedvetet valdes ut framför andra. 

Instrument 
Då uppsatsen tog en kvalitativ ansats är en vanlig och lämplig metod att genomföra 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. I kombination med uppsatsens syfte, vilket var 
att belysa upplevelser, gjorde att den här intervjumetoden ansågs som ett bra instrument 
för insamling av empiri. Semi-strukturerade intervjuer är användbara för att undersöka 
personers uppfattningar kring ett fenomen och karaktäriseras enligt Patel och Davidson 
(2011) av att beröra olika teman eller områden. Samtidigt erbjuds respondenterna stor 
frihet att svara med egna ord och utforma svaren fritt, vilket var viktigt eftersom uppsatsen 
var intresserad av personliga upplevelser kring ett fenomen.  

Upplägget för intervjun formades med hjälp och riktlinjer från både David och Sutton 
(2016) samt Patel och Davidson (2011). Intervjun utformas med en låg grad av 
standardisering samt strukturering. David och Sutton (2016) förklarar det som att 
intervjun ger möjlighet till öppna svar utan förutbestämda svarsalternativ, samt att 
frågeföljden inte är på förhand bestämd, utan kan ändras om det faller sig naturligt under 
intervjun. Det är fördelaktigt att utforma intervjun på det sättet när det finns en strävan 
efter djupvaliditet snarare än att uppnå ett generaliserbart resultat. Det erbjuder dessutom 
större möjlighet för personen som intervjuas att berätta sin egen historia.  
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Semi-strukturerade intervjuer kan innehålla olika sorters frågor, skriver David och Sutton 
(2016). Exempel på sådana kan vara demografiska frågor, kärnfrågor samt 
följdfrågor/klargörande frågor. De här kategoriseringarna utgjorde även grunden för den 
intervjuguide som använts i den här undersökningen. De demografiska frågorna hade som 
avsikt att ge en bättre bild av intervjupersonerna och ta reda på faktorer som eventuellt 
skulle kunna vara av relevans för bearbetningen av materialet. Kärnfrågorna avser de 
frågor som berör frågeställningen (David & Sutton, 2016). Dessa stöttades sedan upp med 
ett antal följdfrågor och klargörande frågor som tog sig an frågeställningarna från andra 
vinklar, och avsikt är att förtydliga samt täcka upp samtliga aspekter (David & Sutton, 
2016). Dessa frågor sågs främst som ett komplement till kärnfrågorna om de skulle 
behövas, och uteslöts i vissa fall. Intervjun avslutades med en fråga som gav 
respondenterna möjlighet att tillägga något kring ämnet för att säkerställa att allt kommit 
på tal, vilket rekommenderas av Patel och Davidson (2011).  

För att säkerställa att formuleringarna av frågorna skulle vara lätta att förstå, togs 
inspiration från Patel och Davidson (2011) som råder en till att tänka på och undvika vissa 
saker. Det inkluderar exempelvis att undvika långa och ledande frågor, men även att 
använda ett enkelt språk och undvika fackuttryck, åsikter m.m i frågorna. Det är även 
viktigt att efter utformning av frågor undersöka om respondenterna förstår 
formuleringarna samt att de förstås korrekt och att frågorna inte upplevs kränkande på 
något sätt och liknande aspekter (David & Sutton, 2016). För att säkerställa det testades 
intervjuguiden på anhöriga som gav sina åsikter och efter det skedde vissa justeringar 

innan intervjuerna inleddes.      

Insamling 
Första kontakten togs via telefonsamtal med enhetscheferna på respektive avdelningar. 
Under detta telefonsamtal ombads möjligheten att få närvara under ett möte där 
personalen var samlad. Deltagandet skulle bidra till möjligheten att personligt presentera 
mig själv samt låta respondenterna få ett ansikte på personen som genomförde studien. 
Avsikten var att respondenterna skulle känna en trygghet och ökat förtroende genom att 
veta vem jag var samt bidra till ett positivt intryck. Förhoppningsvis resulterade det i att 

fler personer kände en vilja att delta.  

Under telefonsamtalen med respektive enhetschef avtalades tid och plats för deltagandet 
och under november månad närvarade jag vid möten på respektive enhet. Under möterna 
gavs information om studien samt villkoren för deras eventuella deltagande. 
Avslutningsvis ombads samtliga som närvarade att skriva ner namn och telefonnummer, 
oavsett om de ville delta eller ej. Deltagarna fick information om att samtliga skulle få ett 
telefonsamtal huruvida de ville delta i studien eller ej. En tid efter respektive möte 
kontaktades varje individ enskilt över telefon där de tillfrågades hur intresset för att delta 

såg ut.  

Utifrån de personer som var intresserade gjordes ett. Det är viktigt att intervjun äger rum 
på en plats som respondenten känner sig bekväm att prata fritt på, och som inte riskerar 
avbrott (David & Sutton, 2016). Inledningsvis föreslogs därav en neutral plats där 
intervjun kunde ske ostört. Det fanns dock en öppenhet att träffas någon annanstans om 
respondenten hellre föredrog det, därav skedde en av intervjuerna i respondentens hem. 
David och Sutton (2016) rekommenderar även att spela in samtalet, även om det kan 
innebära vissa nackdelar. Intervjupersonen kan exempelvis uppleva ett visst obehag över 
att bli inspelad och det kan riskera hämma svaren. Fördelarna skriver författarna dock 
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vara att det ger möjligheten att uppfatta alla aspekter, vara mer närvarande under intervjun 
samt underlätta transkriberingen. En bedömning gjordes att fördelarna vägde tyngre än 
nackdelarna i detta avseende varav samtliga deltagare tillfrågades om det tillät att 

intervjun spelades in, vilket de gjorde.  

Intervjuerna transkriberades löpande efter intervjuerna varav det är viktigt att återge 
intervjun noggrant, ordagrant och inkludera så mycket som möjlig. Däremot blir 
transkriberingar trots det alltid i viss grad selektiva där forskaren väljer ut vad hen vill ha 
med, men det är viktigt att vara konsekvent i bedömningen om vad som noteras och inte 
(Tholander & Cekaite, 2019). En riktlinje som Thorlander och Cekatie (2019) hänvisar 
till, som även använts i den här uppsatsen, är att fånga vad som sägs, men även hur det 
sägs. För att säkerställa en så korrekt återgivelse av materialet som möjligt 
transkriberades intervjuerna i största möjliga grad ordagrant. Eventuella avbrott under 
intervjuerna samt mina personliga inslag och följdfrågor markerades och skrevs ut. 
Fortsättningsvis noterades även utdragna ord, skrattljud och liknande för att bättre kunna 
återge och minnas sinnesstämningen bakom påståendena, då de kan påverka hur de vid 
analysen bör tolkas. Ofullständiga meningar, fundersamma läten såsom “ehh”, avbrutna 
ord och liknande transkriberades i högsta möjliga grad i texten, med vissa få undantag för 
att underlätta läsningen. I vissa fall var det inte tyvärr möjligt att i efterhand höra vissa 
ord, vilket även det markerades. Efter transkriberingen av varje intervju lyssnades 
ljudfilerna igenom en gång till och vissa ändringar förekom för att bättre återge en 
exakthet i materialet.  

Etiska överväganden 
Under genomförandet av en vetenskaplig studie är det viktigt att kontinuerligt reflektera 
över vilka etiska ställningstagande som måste tas hänsyn till för att skydda deltagarna och 
deras rättigheter. Inledningsvis är det värt att fundera över huruvida ämnesområdet är av 
känslig natur och om medverkan kan utsätta respondenterna för någon form av skada, 
såväl fysisk som psykisk (David & Sutton, 2016). Överväganden kring huruvida 
medverkan skulle kunna anses känsligt för deltagarna togs därav hänsyn till även i den 
här uppsatsen. Ämnesområdet skulle till viss del kunna upplevas känsligt för vissa 
personer då respondenterna trots allt talar om fenomen som händer i sin nuvarande 
arbetsgrupp och om sina kollegor, varav de har en personlig relation till. Beroende på vad 
för uppgifter som framkom under intervjuerna fanns en risk att vissa personer eventuellt 
upplevt ämnet som känsligt. För att säkerställa att respondenterna trygghet i detta 
avseende fick de dels redan innan de ombads delta i undersökningen information om vad 
intervjun skulle handla om. För att skydda dem från att påverkas negativt för sin 
medverkan vidtogs även flertal olika åtgärder för att skydda deras identitet samt att de 
erbjöds konfidentialitet.  

Att säkerställa konfidentialitet är en utav Vetenskapsrådets (u.å) fyra forskningsetiska 
principer. Konfidentialitet är någonting att som forskare jobba med och tänka på hela 
tiden från forskningsprocessen början till slut. För att tillgodose det informerades 
respondenterna, dels på mötet och dels via ett missivbrev som skickades ut via mejl före 
intervjun. Genom både muntlig och skriftlig kommunikation informerades 
respondenterna om att jag i allra högsta grad kommer arbeta med att säkerställa deras 
integritet. Exempelvis informerades de om att namn, kön och övriga kännetecken som 
skulle kunna bidra till att någon identifierar dem kommer undanhållas i uppsatsen. 
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Information om hur personuppgifter samt andra uppgifter hanterades samt vad som 

händer med dem efter publiceringen av uppsatsen delgavs.     

På mötena genomfördes den första aktiva handlingen för det att säkerställa 
respondenternas trygghet rörande konfidentialitetskravet. Istället för att enbart be de som 
var intresserade att delta att skriva ner sitt namn och telefonnummer, ombads samtliga 
som deltog på mötena att göra det. Alla individer ringdes i efterhand upp på telefon där 
de fick möjlighet att tacka ja/nej till att medverka i studien. Genom att samtliga som 
deltog på mötet skrev ner namn och telefonnummer, och inte enbart de som var 
intresserade, gick det att säkerställa att varken enhetschefen eller kollegorna fick veta 
huruvida de valde att delta i studien eller ej. Samma process utfördes på respektive enheter 
vilket resulterat i att det inte heller går att urskilja vilken enhet de arbetar på. Själva 
intervjuerna ägde sedan rum utanför arbetstid och på annan plats än på kontoret för att 
ytterligare säkerställa deras konfidentialitet gentemot chef och arbetskamrater. 
Fortsättningsvis avgavs inga kön i uppsatsen och deltagarna gavs fiktiva och i hög grad 
könsneutrala namn. Säkerhetsåtgärden att undanhålla kön ansågs viktigt då 
könsfördelningen inom vården är skev där en majoritet är kvinnor. Genom att ej 
tillkännage kön var avsikten att säkerställa att eventuella män som deltagit inte blir 
identifierade i uppsatsen, eftersom andelen manliga anställda är betydligt färre än andelen 
kvinnor. Slutligen tillkännagavs inte heller övriga kännetecken som skulle kunna 

identifiera dem, såsom vilken enhet de arbetar på.  

För att ytterligare säkerställa respondenternas trygghet i studien har även 
Vetenskapsrådets (u.å) tre andra forskningsetiska riktlinjer tillämpats: 
informationskravet, samtyckeskravet, samt nyttjandekravet. Dessa tre riktlinjer 
tillgodoseddes dels på personalmötet där de muntligt fick information om studien syfte, 
villkor för deras deltagande samt att deras medverkan var frivillig med rätten att avbryta 
när helst de önskar utan påtryckningar eller negativa följder. Information om att 
materialet som samlades in enbart kommer användas i denna uppsats informerades även 
om. Däremot ansågs inte det som att tillgodoräkna informationskravet fullt ut, då muntlig 
information lätt glöms bort eller försvinner i periferin. Därav upprepades informationen i 
missivbrevet som skickades ut via mejl innan deras deltagande vilket gav dem möjlighet 
att i lugn och ro läsa igen villkoren, avbryta sin medverkan eller ställa frågor om det 

uppkom några. Villkoren upprepades ytterligare en gång muntligt innan intervjun.  

Analys 
Vid genomförandet av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer är ett vanligt 
tillvägagångssätt att genomföra någon form utav kodning av materialet. Kodning innebär 
att forskaren belyser skillnader och likheter i textstycken i ett material som ska analyseras. 
Att finna koder kan handla om att identifiera nyckelord, olika tema, uttryck och liknande 
och kan ske löpande under analysen, men den kan också påbörjas innan (David & Sutton, 
2016). Gällande den här uppsatsen började analysarbetet redan vid transkribering av 
intervjuerna, då vissa teman uppenbarade sig redan då. Dessa skrevs då ner under tiden 
som transkriberingarna ägde rum, för att inte riskera att bli bortglömda. David och Sutton 
(2016) skriver nämligen att en rekommendation till hur forskaren kan inleda kodningen 
är att göra en grovskiss över centrala aspekter och potentiella teman för att sedan finna 
samband och ta reda på vilka områden som är mest centrala, vilket de första temana som 
blev funna under transkriberingen sedan utgjorde. Till hjälp för analysen av intervjuerna 
genomfördes en induktiv kodning, vilket innebär att de slutgiltiga koderna skapas efter 
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att materialet är insamlat och den första tolkningen är gjord (David & Sutton, 2016). Det 
ansågs vara bästa tillvägagångssättet för att besvara forskningsfrågan, då metoden för den 
här uppsatsen baseras på ett hermeneutiskt förhållningssätt, som följs av en kvalitativ 
ingång, semistrukturerade intervjuer och induktiv metod. Det bidrog till att det alltså inte 
på förhand var givet vilka teman som skulle uppkomma under intervjuerna, varav det 
vore oklokt att utgå från redan förbestämda teman att koda utefter, då det riskerat att 
utesluta en stor del av materialet.  

Fortsättningsvis genomfördes en systematisk kodning av textmaterialet, vilket innebär att 
analytiskt och systematiskt gå igenom materialet. Genom systematisk kodning ska alla 
teman som berörs i textmaterialet identifieras och lyftas fram, istället för att enbart de 
som definieras som mest centrala. Det är en process som tenderar gå långsammare och ta 
längre tid, men kan ge en mer heltäckande bild av innehållet, för att sedan fortsättningsvis 
kunna reducera materialet (David & Sutton, 2016). En sådan systematisk kodning 
genomfördes av materialet för att undgå att viktiga aspekter missades, och samtliga teman 
skrevs ner på separat dokument tillsvidare. 

Det uppkom dock vissa teman i textmaterialet som inte var av relevans för den här 
uppsatsen. De sållades därav bort och vidare fortsatte analysarbetet genom att arbeta efter 
en axial kodningsprocess. Det beskrivs av David och Sutton (2016) som att forskaren 
själv gör en bedömning över tematiseringen, och sedan avgör vilka teman som bäst 
representerar och illustrerar det som är viktigt och centralt för undersökningen. 
Kategoriseringen kan komma att ändras under analysarbetes gång, däremot det är vanligt 
att det uppkommer hierarkiskt ordnades kategorier i form av huvud- och underkoder. I 
och med att den här undersökningen baserades på tre forskningsfrågor kändes det lämpligt 
att ge möjlighet till olika kodnivåer i analysarbetet. Samtliga teman som ansågs centrala 
färgkodades i transkriberingarna. Tematiseringen justerades flertal gånger och olika 
textstycken flyttades om, men sammanställdes slutligen i kategoriseringar som kändes 
tydliga för att besvara syftet.  

Avgränsningar 
I undersökningen har vissa avgränsningar gjorts, främst gällande det urvalet. 
Inledningsvis utgår studien enbart från två enheter förlagda i en kommun i södra Sverige. 
Avgränsningen grundar sig i att det inte fanns tillräckligt med tid att träffa tillräckligt 
många respondenter från samtliga enheter eller från fler kommuner. Ett annat medvetet 
val var även att enbart utgå från kommunalt anställda, och utesluta privata enheter. En 
tredje och sista avgränsning som gjorts är att enbart utgå från undersköterskor och 
vårdbiträden, och utesluta andra aktiva yrkesgruppen inom hemtjänsten, som exempelvis 

sjuksköterskor.  

RESULTAT 
Syftet med den här uppsatsen har varit att bidra med en ökad förståelse för hur informella 
samtal kan upplevas som ett lärtillfälle, samt undersöka vad för typ av arbetsrelaterade 
kunskaper förmedlas genom samtalen. Syftet var också att undersöka informella ledares 
roll för lärandet som sker genom informella samtal. I följande avsnitt kommer resultatet 
för studien att presenteras, och för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren att hänga 
med har respondenterna givits fiktiva namn (Robin, Alex, Kim, Medina, Michell och 
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Ellis). Resultatet har delats in i tre huvudområden, varav varje område avser besvara 
varsin forskningsfråga. 

Informella samtal är ett redskap för lärande 
Samtal på flera arenor och med flera aktörer 
För att i sinom tid kunna ta reda på vilka former av kunskap som förmedlas under 
informella samtal och även informella ledares roll, är det ytterst nödvändigt att 
inledningsvis ta reda på om medarbetare ens upplever att informella samtal kan utgöra en 
resurs för lärande på arbetsplatsen samt under vilka förhållande informella samtal sker 

och mellan vilka personer samtalen förekommer.  

Under intervjuerna blev det tydligt att informella samtal och småprat förekommer på 
daglig basis under arbetet, och mycket av det som samtalas om är arbetsrelaterat. 
Vårdbiträde Alex uttryckte exempelvis följande kring hur småpratet kan se ut under 
fikaraster, luncher och frukosten i arbetsgruppen.  

“Jätte olika… Allt ifrån bara vanliga saker... bok och vad vi ska göra i 
helgen till att typ prata om… alltså ofta när man pratar om vårdtagarna… 
eller många gånger i alla fall, så är det ju för att man tycker någonting är 
jobbigt så man liksom pratar om den jobbiga… alltså pratar skit, eller vad 

man nu vill kalla det. Man pratar av sig.” - Alex, vårdbiträde. 

Även Kim, som är undersköterska, menade likt Alex att samtalen kring en kopp kaffe ofta 

blir jobbrelaterat och lärorikt. 

Jag tycker det är till och med när vi tar rast eller sån här fika…  När nån 
tar upp nåt nytt, alla lyssnar. [...] vi får mer tid att lära oss tycker jag. 
Lättare än när man är ute i arbetet och sådär. Man får mer tid, man är lite 
mer stressad när man ska ta sig till andra omsorgstagare och såhär och 
man får inte tid riktigt… som när man sitter i lugn och ro och dricker kaffe. 

- Kim, undersköterska.  

Fikapauser, luncher och frukost blir alltså en plats för att söka stöd, reflektera och 
ventilera sig med kollegor om arbetet. Samtliga deltagare i undersökningen uttryckte även 
liknande påstående flertal gånger där de sa att samtalsämnena runt fikabordet i många fall 
är jobbrelaterat och utgör en plats där det finns tid att fråga om saker de är osäkra på eller 
be om råd. Deltagarna tog däremot även upp flera andra tillfällen utöver fika, lunch och 
raster där möjlighet att prata av sig uppkommer och undersköterskan Medina berättade 
att, vid dubbelbemanning, är bilen på väg till eller från en vårdtagare ett sådant tillfälle. I 
bilen finns möjlighet att ha reflekterande samtal om vad de upplevt på hembesöken och 
där talar hen ofta med kollegor om vårdtagarna och vad som ska göras där, hur besöket 
gått och hur det kändes. Det förekommer vanligen att personalen färdas via cykel till 
vårdtagare istället för bil, både vid enkel- och dubbelbemanning. Däremot förekommer 
det även under den delen av arbetet möjlighet till vardagliga samtal berättade en av 
undersköterskorna i undersökningen, Ellis. Även de samtalen kretsar ofta kring jobbet.  

Så man kan ju se varandra cykla förbi och så säger man liksom “åh den 
här… den här var lite sådär idag…” eller har vi ju dubbelbemanningar 
ibland vid vissa, och så cyklar man ju tillsammans och pratar lite och såna 
saker. - Ellis, undersköterska.  
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Informella samtal förekommer alltså även vid de mest alldagliga tillfällena under dagen 
och även här är arbetsrelaterade ämnen högt upp på samtalslistan. Ellis och vårdbiträdet 
Michell berättade att också rökpauserna utgör ett sådant tillfälle. Där talar de dels om 
privata saker och det skojas, men det samtalas även en hel del om de vårdtagare som de 
besökt under dagen.  

Även under besöken hos vårdtagarna sker samtal, både mellan varandra och med andra, 
trots att personalen i många fall genomför dem på egen hand utan att någon kollega 
närvarar. I de stunderna är mobiltelefoner ett viktigt redskap för samtal menade samtliga. 
Dagligen ringer de till kollegor eller sjuksköterskorna, som personalen har ett nära 
samarbete med, och samtalar kring hur de ska lösa problem, om de begått ett misstag hur 
något ska genomföras ect. Michell berättade exempelvis följande: 

Asså om det är något jag inte kan, jag frågar mina kollegor och om dom 
kan så dom lär mig. Asså vad ska jag göra där, hur ska jag göra och så. 
Annars så kanske jag går till sjuksköterskan och hon lär mig det till 
exempel. - Michell, vårdbiträde.  

Sjuksköterskorna blir alltså även de viktiga aktörer i de informella samtal som sker under 
personalens dagliga arbete, då är det de här personerna som personalen regelbundet ber 
om hjälp när de stöter på problem, när arbetsuppgifterna går utanför sin egen 
kunskapsnivå eller när de inte finns någon i arbetsgruppen som kan hjälpa dem. Samtalen 
sker vanligen över telefon när personalen är själv ute hos en vårdtagare, men även 
spontant inne på kontoret.  

Det är däremot inte enbart konversationer med kollegor eller sjuksköterskor som 
personalen kommer i kontakt med under dagen som kan ses som lärorika. Under besöken 
förekommer också samtal med själva vårdtagarna, och de kan utgöra ett tillfälle att bli 
bättre på sitt jobb. Ellis berättade att eftersom det i många fall går att kommunicera med 
flera av vårdtagarna brukar hen ofta be om tips på hur de önskar att besöket ska gå till 
och vad som ska göras. 

Man frågar ju då liksom, för dom kan ju prata då liksom. Då frågar jag. 
“Ah okej, jag ska göra mitt bästa” säger jag, “du får säga till om det är 
nånting jag gör, eller nånting dumt, eller nåt som inte stämmer” och så vet 
jag det till nästa gång. - Ellis, undersköterska.   

Utifrån deltagarnas upplevelser som redogjorts för ovan går det alltså att se att det kan 
förekomma ett lärande genom informella samtal på olika platser och mellan olika 
personer, inte bara inom den egna arbetsgruppen. Lärandet äger rum genom att dela 
erfarenheter och upplevelser med varandra. Kollegorna används också som ett bollplank 
att ventilera och reflektera kring det som hänt under dagen, för att lösa problem, få hjälp 
eller ta reda på hur någonting ska genomföras.  

Lärande via samtal även under formella tillfällen  
På båda enheterna förekommer alltså dagliga samtal som är jobbrelaterade och dessa 
samtal sker spontant och utan avsikt att lära. Det förekommer däremot även möten och 
utbildningar där personalen är tänkt att lära. Utbildningar upplevs av samtliga mer eller 
mindre lärorika, så det går inte förringa att det finns ett lärande även i den formella i 
processen. Flertal av deltagarna, däribland Michell, uttryckte däremot att det förekommer 
tillfällen då det är svårt att använda sig av det som lärs ut på utbildningar, och Alex 
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uttryckte liknande påståenden och berättade att möten ofta är tidskrävande och tyvärr inte 
givande vid flertal tillfällen. Trots att flera uttryckte ett visst missnöje kring 
användbarheten vid utbildningar, förekommer det däremot ett lärande vid sidan av. 
Samtliga som deltagit vid längre utbildningar berättade nämligen att det förekommer 
lärorika samtal i pauserna. Robin, som är undersköterska, berättade om en större 
utbildning som hen närvarat på där undersköterskor och vårdbiträden från hela 
kommunen varit inbjudna. Robin upplevde utbildningen som bra, men menade också att 
det även under pauserna delades erfarenheter som ansågs givande och som hen har 
användning för i sitt dagliga arbete.  

[...] man pratar om… man kanske pratar med någon annan man inte sett… 
för där kommer dom från alla olika avdelningar, inte bara X utan från 
andra ställen med. Så man kanske pratar med någon där, eller så kanske 
man frågar dom som har utbildningen lite och så. [Kan det vara givande 
tycker du?] Ja jo, för det kan ju vara personal från Y och boenden och 
sånt… så då får man ju lite därifrån hur dom har det och så. [Vad brukar 
ni prata om då?] Nej men det är ju ungefär vilka vårdtagare dom har, vilka 
svårigheter dom har med sina och såhär. [...] det är ju erfarenheter man 
får… eller mer information om hur andra har det på andra avdelningar. 
[Känner du att du har nytta av det dom berättar då?] Ja jo det kan jag ju 

visst ha. - Robin, undersköterska.   

Ett lärande förekommer genom Robins exempel även när det inte är tänkt att förekomma 
och vanligen i form av ett spontant samtal. Samtalen sker både med kollegor från andra 
grupper men även med de som är ansvariga för utbildningen. Pauserna utgör på så sätt ett 

utmärkt tillfälle för spontana samtal och möjliggör att lära av varandras erfarenheter.  

Även under upplärningar går det att se att det informella lärandet genom samtal spelat en 
stor roll för deltagarna. Uppfattningarna kring upplärningen var minst sagt varierade där 
exempelvis Kim var missnöjd, medan Medina hade goda minnen från den, och allt 
däremellan. Trots skilda upplevelser beskrevs den ändå av samtliga antingen som för kort, 
eller att de saknade vissa kunskaper när de skulle jobba självständigt. De kunskaper som 
saknades införskaffades som regel genom att prata med sina kollegor, eller genom samtal 
med sjuksköterskor eller vårdtagare och beskrevs av flera som mer lärorik. Även Medina, 

som mindes den som positiv, beskriver följande 

[...] och dra kunskap av mina kollegor som fanns då. För då hade jag ingen 
teoretisk kunskap utan bara praktisk kunskap med att snacka med mina 
dåvarande kollegor. Och den kunskapen gjorde så att jag förstod mitt 
arbete och min empati och… det här blev desto större. - Medina 
undersköterska.  

Att prata med kollegor kan därför ses som en värdefull resurs för lärandet som ny på 
jobbet. Även Alex, vars upplärning förvisso var väldigt kort, beskrev att det inte fanns 
möjlighet att lära sig allt som behövs för jobbet under den korta tiden och att lärandet har 
fortsatt mycket även efter, och det genom vardagliga samtal.  

Jag skulle säga att jag har utvecklats jättemycket nu. Från hur jag jobbade 
när jag började här. I och med att jag varit här så länge också, för annars 
är det ju bara två tre månader som man jobbar. Så jag har ju utvecklats 
jättemycket nu. Men allt det jag utvecklats har ju skett efter 
bredvidgången. För det är ju en process som går väldigt snabbt. Man går 
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liksom fyra gånger och sen börjar man jobba själv så man hinner ju 

knappast lära sig allt man behöver liksom. - Alex, vårdbiträde.  

Ovanstående visar med andra ord att det förekommer ett lärande, ofta via informella 
samtal, både i det dagliga arbetet men även vid sidan av formella lärtillfällen och att de 
kan utgöra ett viktigt komplement till hur personer i arbetsgrupper lär. Vidare ska vi titta 

närmare på vad för typ av kunskaper som förmedlas genom samtalen.  

Kunskaper som förmedlas genom informella samtal  
Det är konstaterat att jobbrelaterade ämnen är vanliga i informella samtal och bidrar till 
ett lärande. Närmare ska vi däremot, lite mer exakt, redogöra för vad för arbetsrelaterade 
kunskaper som lärs ut.  

Småsaker: Tips, råd, rutiner 
Genom intervjuerna framkom att mycket av det som lärs ut via informella samtal består 
utav, som samtliga av deltagarna uttryckte det, småsaker. Dessa småsaker består vanligen 
av att de byter erfarenheter, frågar varandra om råd om hur de ska bemöta vårdtagare och 
anpassa sitt arbetssätt. Samtalen kan också innebära att fråga varandra om någonting nytt 
har hänt, rutiner, hur de ska göra, vilket humör vårdtagarna har den dagen och liknande. 
Genom svaren får de sedan kunskap om hur dom ska arbeta med just den personen, både 
generellt, men kanske också just bara för dagen. Det gör att kunskapen som sprids genom 
informella samtal ofta blir individ- och kontextbunden och kan även förändras från dag 
till dag. Alex beskrev det som att de lärdomarna inte är allmännyttiga, men avgör vilken 
“approach” hen ska gå in med då alla vårdtagare har sina speciella rutiner.  

Ellis berättade om ett exempel där hen lärt sig hur hen ska hantera en vårdtagare som de 
hjälper varje morgon med toalettbesök och frukost. Personen ifråga är väldigt långsam 
och tar upp orimligt mycket tid i proportion till vad de förväntas hjälpa henne med, och i 
det avseendet har Ellis frågat kollegor om hur de brukar göra och fått endel tips på hur de 
fått morgonrutinerna att gå snabbare. Ellis har sedan tagit efter råden hen fått och genom 
det lärt sig hur den situationen kan hanteras. Hen berättade också att informella samtal 
med vårdtagarna också kan generera lärdomar för hur arbetet ska genomföras och vilka 
rutiner som finns, ett exempel kan vara hur de vill ha sitt kaffe och sina smörgåsar.  

Bara smågrejer liksom. Som sagt vissa vårdtagare har sina rutiner… typ 
kaffekoppen till höger, med örat på den sidan liksom (skratt)... två 

smörgåsar. Ena ost och ena skinka. - Ellis, undersköterska.  

Liknande exempel lyftes även av Medina som berättade hur samtalen är en resurs för att 
lära sig de små sakerna hos varje individ, såsom frukost eller vart dom vill ha sina kläder. 
Medina berättade att det är olika beroende på vem hen besöker, även om de i teorin ska 
utföra samma jobb hos alla måste jobbet anpassas. Kunskapen blir alltså personlig, och 
går således bara att använda sig av hos just den vårdtagaren. Sådan kunskap berättade 
Medina vanligen lärs genom samtal med den som det berör eller med kollegor. Även 
Robin uttryckte att det är genom samtal som hen lärde sig vårdtagarnas egenheter. Samtal 
ger också möjlighet att ta lärdom av andras knep för hur de hanterar dessa, ofta berör det 
vårdtagare som är lite speciella och svårhanterliga. 

Vi har ju tyvärr såna vårdtagare som inte kommer överens med alla, men 
har man då fått lite knep från sin kollega så kanske det hjälper lite. [Vad 
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kan det vara för knep?] Ja, typ att dom kan säga att “här kanske du inte 
kan prata så mycket, för annars blir det jätterabalber av en liten sak 
liksom” och såna saker så… Alla har ju lärdomar att lära ut som man 

säger, alla kollegor. - Robin, undersköterska. 

Kunskapen som sprids kan alltså i generella drag beskrivas som en viss fingertoppskänsla 
för hur varje enskild situation ska bemötas som i princip sker obemärkt. Under 
intervjuerna framgick det att ingen av dem reflekterat över det eller uttryckligen sett det 
som ett lärande, utan när de talade om dessa saker utgjorde det en så vanlig komponent 
av jobbet att de som regel inte reflekterat över att det hänt. Än mindre att det kan vara 

kunskap.  

De lär sig hur saker ska göras 
Utifrån deltagarnas upplevelser över vad för typ av kunskaper som sprids, var den mest 
frekventa kunskapen de småsaker som nämnts ovan. Däremot förekommer även 
informellt lärande genom samtalen i hur arbetsuppgifterna ska genomföras. De upplevde 
alltså även att de lärt sig praktiska kunskaper som är till nytta inom jobbet, och inte bara 
vårdrelaterade kunskaper. Michell och Kim redogjorde exempelvis för hur de på daglig 
basis kan fråga varandra om hjälp för att lära sig nya administrativa saker. Sådana saker 
skulle kunna vara hur datorn fungerar, skriva avvikelser, schemaläggning och annan ny 
teknik, och är även de viktiga kunskaper för att klara av jobbet.  

Framförallt är dock den praktiska kunskap som lärs ut relaterad till hur yrket ska bedrivas 
och samtliga menade att det kan läras ut genom småprat. Medina redogjorde för ett 
tillfälle som inträffat i sin arbetsgrupp där hen genom ett informellt samtal fick kunskap 
i hur en insulinknapp som sitter på armen och mäter blodsocker sätts in.  

Jag menar, häromdagen fick jag veta hur man satte på en liten… eh… 
insulinpegg. [Menar du en sån som sitter i armen?] Ja, min kollega har 
en sån, men jag vet inte hur man sätter i det. Då sa hon “kom så går vi in 
på toaletten så ska jag visa dig” (skratt). Det är ju liksom… hela tiden så 
blir det ju såna erfarenheter över var och hur och såhär. Så det handlar ju 
inte bara om skolbänken i sig alltså, utan det är ju dom… kunskapen flyter 

ju med hela tiden. - Medina, undersköterska. 

En kunskapslucka kom, genom ett informellt samtal, upp till ytan vilket i sin tur ledde 
till att ny kunskap införskaffades och att Medina lärt sig någonting nytt, vilket visar på 
att praktiska former av kunskap kan läras genom samtal. Hur man ger insulin och andra 
mediciner och sprutor såsom klexane, eller att ta venprov, blodtryck och liknande är 
exempel på andra arbetsuppgifter som deltagarna tyckte ha lärt sig genom samtal och 
instruktioner av kollegor, för att sedan öva själva. Vid lärandet av sådan kunskap är, 
förutom kollegorna, även sjuksköterskorna en viktig tillgång som, genom samtal och 

genom att visa och delegera sina egna uppgifter, lär ut till personalen.  

Även mindre medicinska, men likaså viktiga, vårdrelaterade arbetsuppgifter lärs också ut 
genom samtal. Flertalet av deltagarna redogjorde exempelvis för hur dialog med kollegor 
kan ge dem råd och tips för hur de, på bästa sätt, byter blöjor eller stomipåsar, gör 
såromläggningar och tar blodtryck. Det finns även ett lärmoment för praktiska kunskaper 
i samtalen mellan kollegor när de befinner sig på plats hos vårdtagarna. Alex berättade 
om ett tillfälle hos en vårdtagare som hade lift, där Alex tillsammans med en kollega 
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skulle flytta vårdtagaren från sängen till rullstolen och lärde sig, genom en vanlig 

konversation, hur arbetet kunde förenklas. 

Och vi skulle sätta honom i rullstolen och så bara ser jag… för jag står 
framme vid liften då och har hand om själva liften, och hon har hand om 
rullstolen… och då bara ser jag att den lutar bak och får lite panik och bara 
“ah shit rullstolen lutar” och hon bara “nej nej, men jag gör så för att… 
jag tippar den bakåt för att han ska hamna längre bak i den, så slipper vi 
dra upp så mycket sen”. Där var ett sånt… det har jag ju använt mig av 
varje gång sen dess. Så det var ju inte ens… meningen att vara ett 
utlärningstillfälle… Såna situationer är… dom kommer ju ibland liksom. 
Jag tror inte ens hon tänkte på att hon lärde mig det. - Alex, vårdbiträde.  

Det finns alltså en spridd variation av praktiska kunskaper som sprids genom informella 
samtal på arbetsplatsen, där vissa praktiska kunskaper är mer generella 
sjukvårdskunskaper som är giltiga för samtliga såsom hur man ger vissa injektioner och 
liknande. Det förekommer även praktiska kunskaper som inte är regler och riktlinjer men 
som underlättar hur arbetet kan uträttas. Gemensamt är oavsett att det genom samtal kan 
läras ut hur saker och ting genomförs.  

Teoretiska kunskaper 
Att lära sig faktakunskaper verkar däremot vara mindre vanligt förekommande i de 
informella samtalen under arbetet, i relation till de ovan nämnda praktiska 
vårdkunskaperna och småsakerna. Det belystes dock i vissa sammanhang av vissa 
deltagare, om än svagare än de övriga kunskaperna. Medina lyfte att hen gärna, speciellt 
när de har nyanställda eller praktikanter på jobbet, smyger in en del faktakunskaper vid 
sidan av bredvidgången genom informella samtal. Medina beskrev det som att 
praktikanter eller nyanställda ibland kommer med måttliga kunskaper inom medicin och 
sjukdomar, och då händer det ofta att hen berättar om de sakerna genom informella 
samtal.  

[...] och så säger man att “jaha nu ska vi hem till någon som fått en stroke. 
Vet du vad en stroke är?” och då så säger dom att “nej, jag har ingen 
aning”. [...] Och då så berättar man det för dom. Och sen så kommer man 
till nästa person och berättar att “det vi ska göra är såhär och såhär på 
grund utav…” och sen så rabblar jag upp varför det blir så, och sen så vet 
dom det. Och då har dom också större förståelse för varför kanske 
patienten ifråga kanske beter sig eller gör vissa saker, för att dom fem 
minuter tidigare fick lite snabb information om vad det är för sjukdom. - 

Medina, undersköterska.  

Medina berättade att genom att lyfta sådana saker i samtalen sporadiskt under dagen 
bidrar det till att både öka intresse för jobbet, men även till en större förståelse för helheten 
i jobbet och förstå varför vissa saker görs, som att ta ett blodtryck exempelvis, och vad 

som kan påverka.  

Ellis berättade hur också hen lärt sig mycket om sjukdomar via samtal med kollegor, och 
att dessa samtal har upplevts mer givande än det hen lärde sig under sin utbildning, då det 
upplevdes för abstrakt och svårt att applicera senare. Istället har sådana kunskaper 

införskaffats genom dialoger med arbetskamraterna.  
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Om man får lära sig om en ny vårdtagare till exempel. Och den här har 
typ afasi, och man bara… Vad fan var afasi för nånting? Och då frågar jag 
liksom “vad är afasi?” och dom bara “det är när dom inte kan prata” aha 
okej. Sen en annan har en annan sjukdom, men vad är det för sjukdom? 
Och så kommer det nån kollega och bara “dom har det här”. - Ellis, 

undersköterska.  

Med andra ord förekommer även ett förmedlande av kunskap som är mer teoretiskt och 
abstrakt, såsom ovanstående. Ellis berättade också om att hen, genom kollegor, även lärde 
sig de mest självklara saker i arbetet, såsom vad som händer vid en sårinfektion.  

Att teoretiska och medicinska kunskaper förmedlas genom samtal finns det alltså 
uttalanden som tyder på, däremot enbart från ett fåtal av deltagarna vilket tolkas som att 
det är mindre vanligt. Det tåls dock att påpeka, med detta sagt, att samtliga belyser att de 
lärt sig liknande faktakunskaper på jobbet också. Däremot har det i så fall skett i andra 
sammanhang än genom informella samtal, så som genom utbildningar eller andra sätt. 
Det är däremot inget som ska undersökas i den här uppsatsen. 

Erfarna kollegor påverkar lärande genom 
informella samtal 
Efter att ha konstaterat att informella samtal upplevs som ett tillfälle för lärande, och 
redogjort för vad som lärs ut via dessa arenor ska slutligen den sista forskningsfrågan för 
uppsatsen, nämligen informella ledares roll i det här lärandet, besvaras.  

Inledningsvis är det nödvändigt att först identifiera huruvida det finns några informella 
ledare i arbetsgrupperna, för att sedan närmare undersöka deras roll i samtalen. Samtliga 
av deltagarna kunde identifiera vissa personer i gruppen som skulle kunna benämnas som 
informella ledare, med utgångspunkt i hur de definieras i den här uppsatsen.  

Respondenterna talade återkommande om hur det finns personer som de personligen ser 
upp till i arbetsgruppen. De här personerna har vanligen jobbat länge och därav 
införskaffat sig lång arbetslivserfarenhet från jobbet. De beskrevs som kunniga, mer 
erfarna och säkra på jobbet än de själva, och det poängteras även från några 
respondenterna att det finns ett starkt personligt band dem emellan och ett högt förtroende 
för personerna. Det personliga bandet uttrycker sig genom att deltagarna personligen 
känner en stark samhörighet till dem och att de helt enkelt tycker om personen. De 
personer som kan definieras som informella ledare beskrevs även som personer som 
ställer upp för resten av personalen när de behöver stöd och hjälp, de tar tag i saker samt 
är smidiga och effektiva. Michell beskrev dem som en trygghet i arbetet.  

Det är viktigt… kanske jag vet inte så mycket om den här personen eller 
om den här sjukdomen som han har eller om den här saken jag ska göra 
för den här personen. Så det finns dom som har mer erfarenhet än mig. Så 
dom lär mig så jag känner mig tryggare. - Michell, vårdbiträde.  

Genom att vara trygga, erfarna, kunniga personer som ställer upp och tar tag i saker i 
kombination med ett personligt band och förtroende menade deltagarna att de oftare och 
gärna snarare vänder sig till dem när de undrar någonting, upplever att de saknar en 
kunskap eller har frågor kring jobbet, än till andra kollegor. Dessa frågor uppkommer ofta 
under vardagliga samtal under det dagliga arbetet, och genom det formar informella 
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ledare kunskapsflödet på arbetsplatsen i högre grad än övriga kollegor. Kim berättade att 

erfarna kollegor lär ut nya saker hela tiden. 

När jag själv också behöver lära mig, då gör jag det från mina kollegor 
som kan mer än vad jag kan och det… där lär jag mig alltid nåt nytt, varje 
dag. - Kim, undersköterska  

Samtliga instämde i att de lärt sig mycket av de personerna och Kim menade att hen lärt 
sig mer av att jobba tillsammans med en erfaren kollega, än tillsammans med en 
nyanställd/praktikant. Somliga, inklusive Kim, menade även att de lärt sig mer av samtal 
med erfarna kollegor än genom utbildningstillfällen. Kim berättade om ett tillfälle när 
några kollegor närvarat på en utbildning i hur ett avancerat hjälpmedel som kan vara svårt 
att få bukt med ska användas, där kollegorna upplevde att de inte lärde sig någon ny 
kunskap. Däremot gav en erfaren kollega, som skulle kunna vara en informell ledare, 
några idéer i pausen som gjorde att gruppen lärde sig ett smidigare sätt att använda 

redskapet, som använts efteråt och på så vis lärt ut ett alternativt arbetssätt.  

Robin sa också att de informella ledarna i gruppen har en unik förmåga att se en situation 
ur fler perspektiv och det är något de ofta pratar om när det finns tillfälle, som hen 
upplever lärorikt. Genom att de pratar om sådant lär de ut och hjälper andra förstå varför 
vissa personer agerar på ett speciellt sätt, och att deras dåliga beteende exempelvis kan 
vara en konsekvens av den sjukdom de har, och hjälper personalen förstå hur de ska bete 
sig mot den personen. Liknande påståenden lyftes även av Medina som berättade att en 
informell ledare bidragit till att lära ut en större personlig empati, bättre omdöme samt 

förmåga att avgöra rätt och fel. 

I mitt yrke så krävs det ju att man på nåt sätt kan fånga vårdtagarna och 
kunna ta reda på vad som är rätt och fel och se överlag hur en vårdtagare 
mår. [...] Men att få fram små saker och se små saker som kanske man 
annars inte hade sett, det har jag fått lära mig. Att man kan vara lite mer 
uppmärksam på vissa saker. Och den kunskapen är ju fantastisk att kunna 
se för det behöver inte besittas bara på vårdtagarna utan nu kan man göra 
det omdömet även om det är en person man aldrig träffat innan och då kan 
man på sätt och vis ifrågasätta… hur är det egentligen? Och inte bara gå 
förbi. Utan den här empatin har vuxit och man kan se om det är bra eller 

dåligt snabbare. - Medina, undersköterska.  

Michell berättade också att det går att se tecken på att informella ledare har ett inflytande 
över lärandet genom att de personerna får ett visst godkännande av chefen. Det kan 
komma till uttryck genom att de här personerna ändrar de dagliga arbetsrutiner på 

arbetsplatsen och inför nya regler om hur arbetsuppgifter ska genomföras.  

Utifrån medarbetarnas upplevelser går det avslutningsvis se att vissa personer har en 
större inverkan över lärandet genom informella samtal än andra. De personerna har 
egenskaper och beskrivs på ett sådant sätt att de skulle kunna benämnas som informella 
ledare. De informella ledarna har större kontroll över lärandet eftersom de är erfarna och 
kunniga. Dessutom finns ett högt personlig förtroende för dem. Det resulterar i att 
medarbetarna ofta vänder sig till dem för rådgivning och formar därav, genom sina egna 
svar, vilken kunskap som förmedlas inom arbetsgruppen.  
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ANALYS  
Förra avsnittet av uppsatsen redovisade resultatet av undersökningen genom att besvara 
de tre forskningsfrågorna. Tidigare har även de teorier som utgör grunden för uppsatsen 
presenterades; småpratets betydelse för lärande inom organisationer (Ekman, 2003) 
samt Aristoteles tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis (Gustavsson, 2000; 
Gustavsson, 2004). I det här avsnittet kommer resultatet och den teoretiska 
referensramen att jämföras och analyseras i relation till varandra. 

På vilket sätt upplever medarberare att informella 
samtal kan bidra till lärande?  
Inledningsvis är det utifrån resultatet möjligt att se att medarbetare upplever ett lärande 
genom informella samtal som sker på arbetsplatsen. Det är även tydligt att erfarna 
kollegor som medarbetarna har förtroende för, det vill säga informella ledare, lär ut mer 
via samtalen än övriga. Att informella ledare har en större roll i samtalen, samt att det 
förekommer ett lärande, är slutsatser som går i linje med Ekman (2003). Ekman (2003) 
skriver att småpratet i en organisation i hög grad styrs av informella ledare och samtalen 
utgör en betydelsefull roll för lärande. Deltagarna i den här studien menar även de att 
exempelvis under rökpauser, lunch, fika och under transportsträckor, för att enbart nämna 
några, genom samtal lär de sig mycket kring sitt arbete. Ofta lär de sig även av de 
informella ledarna, eftersom de talar om arbetsrelaterade ämnen. I likhet med resultatet i 
den här studien skriver även Ekman (2003) att samtalen äger rum på dessa arenor och att 
medarbetare, genom informella samtal, ventilerar och löser problem, de delar kunskap, 

erfarenheter m.m, vilket ses som att ett lärande äger rum.  

Lärorika informella samtal menar Ekman (2003) även äger rum vid sidan av formella 
utbildningar, vilket är något som även resultatet från den här studien visar sig stödja. 
Ekman (2003) skriver att medarbetare vanligtvis samtalar kring innehållet från möten på 
rasten eller pausen mitt i utbildningen, vilket leder till ett lärande som till och med är mer 
effektivt än utbildningen i sig. Liknande slutsatser kan även dras utifrån den här studien, 
då flertal medarbetare uttryckte ett missnöje över formella utbildningar och istället lär sig 
mer genom att kommunicera, be om råd och stötta varandra. De upplevde även att de som 
nyanställda lärde sig mycket av arbetsuppgifterna vid sidan av sin upplärning genom att 
fråga och be om råd i informella samtal.  

Upplärningen kan även det ses som ett formellt lärtillfälle, även om det inte lyfts som ett 
av Ekman (2003). Resultatet visar att upplärningen i viss grad är ineffektiv och 
kompletteras med ett lärande genom informella samtal för att medarbetarna ska bli 
kompetenta i sitt arbete. Det resultat som studien visar, i kombination med Ekman (2003), 
bidrar därför till starka argument för att informella samtal är ytterst nödvändiga för 
lärandet inom en arbetsgrupp.  

Den här undersökningen belyser även att informella samtal som leder till ett lärande inte 
bara äger rum mellan kollegor i arbetsgruppen. Lärande förekommer även genom samtal 
med andra yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, eller genom samtal med undersköterskor 
och vårdbiträden från andra arbetsgrupper, samt vårdtagarna. Att informella samtal med 
personer utanför arbetsgruppen kan bidra till lärande uppmärksammas faktiskt inte av 
Ekman (2003) och var inledningsvis ingenting som jag personligen heller räknat med 
eller ens reflekterat kring, men som visar sig utgöra en värdefull resurs för deltagarna. 



 

28 

 

Ekman (2003) skriver nämligen inte om ifall det finns ett potentiellt lärande från 
omgivande aktörer, såsom exempelvis kunder, patienter eller andra personer som 
medarbetarna kommer i kontakt med under arbetsdagen. Däremot framgår det tydligt 
utifrån deltagarna i den här studien att även dessa interaktioner är viktiga för det 
informella lärandet genom samtal. På den punkten bidrar alltså den här undersökningen 

med ett nytt kunskapsbidrag samt en mer nyanserad bild av informellt lärande.  

Vilka typer av kunskaper kan förmedlas genom 
informella samtal? 
Fortsättningsvis går det att se samtliga tre kunskapsformer, episteme, techne och fronesis, 
i de informella samtalen som förekommer inom arbetsgrupperna, dock i olika grad. Mest 
vanligt förekommande är fronesis, vilket följs av techne och sist och minst vanligt 
förekommande, episteme. Inledningsvis ska kopplingarna med fronesis redogöras för.  

Kunskapsformen tar i den här studien uttryck i att medarbetarna genom samtal lär ut 
individbundna tips som är personliga och olika för i princip varje vårdtagare. De 
kunskaperna upplevs inte som allmännyttiga och generella, även om de i vissa fall kan 
vara det. De är istället vanligtvis bundna till en viss person eller situation. Det kan vara 
kunskaper såsom frukostrutiner eller var vårdtagarna vill ha sina kläder. Att kunna 
anpassa sig till person, situation och kontext är ett av kännetecknen för fronesis 
(Gustavsson, 2004), vilket innebär att ovanstående kunskaper skulle kunna tolkas som 
fronesis. Medarbetarna uttrycker även att de genom samtal exempelvis lär sig hur de ska 
bemöta och hantera vårdtagarna, speciellt de som är svårhanterliga, vårdtagarnas humör 
samt om något hänt som påverkar hur vårdtagarna bör bemötas under det kommande 
besöket. Sådan kännedom delas främst genom de informella samtalen, och leder till att 
vårdtagarna blir bättre bemötta av personalen och i slutändan mår bättre. Att ha kunskap 
som bidrar till ett ökat välbefinnande, kan även det klassas som fronesis (Gustavsson, 
2000). Flera av deltagarna uttrycker dessa tips och liknande som småsaker. I den här 
uppsatsen ses de däremot som väldigt viktiga, då de bidrar till att skapa en helhetskunskap 
för yrket som inte kan införskaffas genom manualer utan enbart genom erfarenhet, 
personlig kännedom och ett gott omdöme för vad som är rätt och fel för en viss person 
och situation, vilket även det kännetecknar fronesis (Gustavsson, 2000). Något som jag 

menar är viktigt i yrken där syftet är vård av sjuka människor. 

Det framgår som sagt att fronesis är den mest vanligt förekommande kunskapsformen 
som förmedlas genom informella samtal enligt deltagarna. Resultatet visar även att det 
framförallt är informella ledare som lär ut den här typen av kunskap. Det innebär att 
informella ledare har en betydligt större roll att spela i det informella lärandet genom 
samtal än andra aktörer, och är därav en viktig aspekt att belysa i samband med den här 
uppsatsen. En av deltagarna berättade exempelvis om hur en informell ledare lärt hen 
särskilja rätt och fel, omdöme och empati vilket samtliga faller under begreppet fronesis 
(Gustavsson, 2000). Anledningen bakom att informella ledare främst bidrar till att lära ut 
sådan kunskap skulle kunna vara att de informella ledarna själva besitter en praktisk 
klokhet, det vill säga fronsis (Gustavsson, 2000). Samtliga deltagare uttryckte nämligen 
att de frågar och lyssnar betydligt mer på kollegor som är erfarna, kunniga och arbetat 
länge inom yrket. Det tyder på att de informella ledarna själva borde ha och kan förlita 
sig på sin egen klokhet och känsla i arbetet, då den praktiska klokheten utvecklas 
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successivt under lång tid (Gustavsson, 2004). Det kan vara en utav anledningarna till 

varför informella ledare har stort inflytande i jämförelse med andra.  

Det går även att se att techne förmedlas genom informella samtal, dock inte i lika hög 
grad som fronesis. Exempelvis leder samtalen till att kunskapsluckor gällande yrket blir 
belysta, såsom hur stödstrumpor sätts på, blodtryck tas eller hur en insulinpegg sätts in. 
Samtalen bidrar till att personer som besitter kunskapen delger eller visar, och ett lärande 
äger rum. Sådana kunskapsutbyten kan klassificeras som techne, då det berör om hur 
någonting praktiskt genomförs (Gustavsson, 2004). Att exempelvis sätta in en 
insulinpegg, som en utav deltagarna belyste som en personlig kunskapslucka, är 
någonting som visst går att läsa sig till genom skrift, men som samtidigt var tvunget att 
läras genom genomförande, i enlighet med vad som benämner techne (Gustavsson, 2000).  

Det kan dock vara värt att reflektera kring det faktum att techne främst förknippas med 
hantverksyrken såsom musiker, möbeltillverkare m.m (Gustavsson, 2000). Den här 
studien kan däremot påvisa att förmedlande av techne även förekommer inom andra 
yrken, varav exempelvis vården, vilket har helt andra avsikter än hantverksyrken. Inom 
vården står bemötandet och att hjälpa människor i fokus och är en bransch som, precis 
som den här studien visar på, vanligtvis i hög grad präglas av fronesis (Gustavsson, 2004). 
I och med att techne även förekommer inom vården bidrar uppsatsen till att synen på var 
och hur och var techne förekommer breddas ytterligare.  

Innan analysen övergår till att belysa episteme, kan det vara värt att kortfattat föra en 
diskussion kring tyst kunskap då det lyste med sin frånvaro i resultatet. Vad det beror på 
går inte, utifrån empirin för den här studien, att fastställa. Det skulle dock kunna bero på 
just det faktum att kunskapen är tyst, omedveten och inte går att verbalisera i ord 
(Gustavsson, 2000), vilket kan innebära att det inte är möjligt att förmedla den via 
informella samtal. Det skulle även kunna vara så att ingen av deltagarna tänkte på, eller 
ens kunde, lyfta den under intervjun eftersom den är just tyst. Däremot går det inte helt 
och hållet att utesluta att det eventuellt förekommer genom samtalen, men att det bara 
inte framkom under intervjuerna, då Ekman (2003) skriver att det är vanligt att tyst 
kunskap, såsom exempelvis fingertoppskänsla och branschkunskaper, artikuleras genom 
småpratet. Därav vore det troligt att det förekommer ett förmedlande av tyst kunskap 
inom grupperna trots allt, men att det i den här undersökningen inte blivit funnet. 

För att runda av analysen kring kunskapsformerna ska även episteme lyftas. Intervjuerna 
visade att informella samtal kan belysa kunskapsluckor gällande mediciner, sjukdomar, 
symptom m.m, och att andra hjäper till att fylla luckorna. Det skulle kunna kopplas till 
att ha kunskap om något, vilket gör att sådant faller under benämningen episteme som är 
en universell, teoretisk och vetenskaplig kunskap (Gustavsson, 2000). Resultat visar alltså 
att informella samtal även kan förmedla kunskap i form av episteme, om än i mycket 
mindre utsträckning än de övriga två. Det är dock intressant att reflektera kring att det 
faktum den kunskap som anses ha ett det högsta akademiskt värde (Gustavsson, 2000) 

också är den den kunskap som är minst vanligt förekommande att lära ut genom samtalen. 
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Hur upplever medarbetare att informella ledare kan ha 
ett inflytande över lärandet som sker genom informella 
samtal? 
Analysen ska avslutas med att ytterligare förtydliga varför informella ledare har upptagit 
en stor del av den här uppsatsen, även om deras roll löpande belysts under analysen och 
arbetets gång. I lärande genom informella samtal, och vad som lärs i sammanhanget, är 
det lätt att förbise deras roll, eller att till och med tolka det som ett separat fenomen som 
inte har med de två andra att göra. Ekman (2003) skriver dock att informella ledare är 
oerhört viktiga för lärandet genom samtal då de har ett unikt inflytande över småpratet, 
vilket även den här uppsatsen utgör ett stöd för. Personligen kan jag inte annat än att hålla 
med Ekman (2003) och vill hävda att de båda hör ihop, och att informellt lärande i hög 
grad är beroende av de informella ledarna. Därav vore det ignorant att inte lyfta och 

analysera deras roll i en uppsats som denna.  

Under informella samtal går det, utifrån medarbetarnas upplevelser, tydligt att se att det 
är personerna i arbetsgruppen som är äldre och besitter mycket erfarenhet som har en 
större inverkan på lärandet, och i majoritet av gångerna vänder sig medarbetarna till 
informella ledare och lär utav dem oavsett om de behöver lära sig situationsbunden, 
praktiska eller teoretiska kunskaper. Om de informella ledarna inte funnits hade sannolikt 
en stor del av det informella lärandet genom samtal inte existerat. Förmedlandet av 
samtliga kunskapsformer, men framförallt fronesis, hade drastiskt minskat. Fronesis 
utgör även i min mening en viktig och stor, om inte till och med den största, delen av 
arbetet. Påståendet grundar sig i att yrket är tätt sammankopplat med vård av människor 
och att skapa ett ökat välbefinnande för dem, och då krävs att personer som arbetar med 
det besitter sådan kunskap. Därav spelar informella ledare en stor roll för informellt 

lärande och kan och bör ej förbises.  

DISKUSSION 
Ovan analyserades resultatet i förållande till det teoretiska ramverket för att bidra till en 
större förståelse för det resultat som framkommit. Följande ska även en diskussion föras 
dels kring de metodologiska val som gjorts för den här uppsatsen som kunde gjorts 
annorlunda, samt diskutera resultatet i förhållande till tidigare forskning inom området. 
Uppsatsen rundas av och avslutas med en kort sammanfattning och av de slutsatser 
uppsatsen bidragit med, samt förslag på forstsatta forskningsområden inom 
ämnesområdet. 

Metoddiskussion 
Metoddiskussion ska inledas med en reflektion kring urvalsförfarande och valet av 
urvalsgrupp som utgör empirin för den här uppsatsen, och huruvida det kan ha påverkat 
utfallet för studien. Utifrån vad som varit rimligt att genomföra i den här uppsatsen 
utgjorde sex intervjuer från två enheter ett tidsmässigt genomförbart och bra urval, som 
dessutom visade sig vara gynnsamt för undersökningen. Det hade dock självklart varit 
önskvärt att dels ha ännu fler deltagare men även att de slutgiltiga deltagarna baserats på 
en större urvalsgrupp från första början. Det hade kunnat åstadkommas genom att 
samtliga kommunala enheter i kommunen fått en förfrågan om att delta, vilket det tyvärr 
inte fanns tid för. Det bidrar dock till att det tåls att reflektera kring ifall ett annat urval 
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förändrat resultatet på studien, då arbetsklimatet i en grupp säkerligen kan påverka 
mängden av informella samtal och vad det samtalas om. Informella samtal kan säkerligen 
se väldigt annorlunda ut från grupp till grupp och det är svårt att avgöra ifall jag haft turen 
att finna två grupper med ovanligt gynnsamt arbetsklimat för lärorika informella samtal, 
eller om det är så i majoriteten av grupperna. Däremot förringar ovanstående inte 
resultatet som framkommit i uppsatsen, då det visar att informella samtal kan vara en 
källa till kunskap samt belyst hur medarbetare kan uppleva fenomenet, vilket varit 
uppsatsens avsikt. Däremot hade det eventuellt kunnat ge en mer nyanserad bild av hur 
medarbetare upplever informellt lärande genom att utgå från fler personer och enheter.   

Innan intervjuerna hade det även varit önskvärt att genomföra ett par riktiga pilotstudier. 
Intervjuguiden testades enbart på anhöriga, och på grund av det personliga bandet kan 
deras grad av ärlighet kring intervjufrågorna ifrågasättas. Det finns en risk att de inte 
vågade säga sin exakta åsikt eller ge kritik på samma sätt som en utomstående gjort. 
Dessutom hade de sedan tidigare en relativt god inblick i uppsatsarbetet och dess 
ämnesområde, vilket gjorde att de redan innan visste vad som undersöktes och därav hade 
goda föraningar om vad för typ av svar som efterfrågades, vilket kan bidragit med att de 
försökte matcha dem. Det bidrog till att testintervjuerna inte i lika stor utsträckning kunde 
hjälpa till med att bedöma hur en utomstående uppfattade frågorna. Att jag kände 
personerna påverkade säkerligen även mitt eget förhållningssätt under testintervjun, då 
det inte är konstigt att bete sig på olika sätt om det är en anhörig eller främling som 
intervjuas.  

Om pilotstudier genomförts på utomstående hade antagligen ett par frågor justerats 
ytterligare innan intervjuerna då jag vid ett par tillfällen upplevde att deltagarna inte 
riktigt förstod frågan och därav fick jag på plats försöka omformulera och förklara frågan 
på andra sätt för deltagarna, vilket i enstaka fall omedvetet ledde upp till lite för ledande 
frågor. Det hade eventuellt kunnat undvikas om ett par mer seriösa pilotstudier 
genomförts innan.  

Resultatdiskussion 
Informellt lärande är viktigt 
Utifrån empirin som samlats in till den här studien och med stöd av Ekman (2003), visar 
resultatet att informellt lärande både är vanligt och framförallt viktigt för lärandet inom 
organisationen. Fenomenet har inte heller gått obemärkt förbi av andra forskare vilket gör 
att slutsatserna som kan dras i den här uppsatsen är i likhet med andra artikelförfattare, 
däribland Ellinger (2005), Fairman och Mackenzie (2015) och Viskovic (2005). 
Artikelförfattarna, som samtliga genomfört liknande undersökningar på området, har 
kommit fram till snarlika slutsatser som den här studien och styrker att informellt lärande 
är en viktig del av lärandet. Däribland menar exempelvis Ellinger (2005) att informellt 
lärande har en betydande roll för ett större organisatoriskt lärande, och även om den här 
studien i enskild bemärkelse inte bidragit till kunskap om hur informellt lärande kan ses 
ur ett organisatoriskt sammanhang, har å andra sidan Ekman (2003) påvisat att informellt 
lärande genom småprat faktiskt är viktigt för organisationen i stort.  

Även Fairman och Mackenzie (2015) konstaterar att informellt lärandet utgör en 
betydande faktor för lärandet på arbetsplatsen. De kan även konstatera att majoriteten av 
lärandet sker utanför organiserade förhållanden. Det är något som även den här studien, 
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med uppbackning av Ekman (2003), utgör stöd för i och med att stor del av de lärorika 
informella samtalen äger rum i pauser mellan möten och utbildningar samt på lunchen, 
fikat, transportsträckor m.m, vilket kan ses som oorganiserade förhållanden. Sådana 
tillfällen anses till och med av flera som mer effektiva, vilket är någonting som även 
Soloman et al. (2006) hävdar i undersökningen som studerar ‘the-in-between’. Författarna 
skriver att de är sådana tillfällen som bidrar till problemlösning och ventilation eftersom 
det är mer accepterat att uttrycka sig fritt på dessa arenor, än på formella. Resonemangen 
går i linje med både vad Ekman (2003) och den här studien kommit fram till. Utifrån 
ovanstående går alltså att härleda att mycket av det informella lärandet sker vid sidan av 
formella läraktiviteter, vilket även andra artikelförfattare såsom Hashim (2008), Boud 
och Middleton (2003) och Berg och Chyung (2008) studerat och upptäckt. Samtliga 
studier kommer fram till slutsatsen att informella lärtillfällen upplevs som mer lärorika 
av medarbetare än aktiviteter som är avsedda att lära.  

Däremot går det att urskilja en viss skillnad i resultat mellan den här studien och Fairman 
och Mackenzies (2015) studie i hur det informella lärandet äger rum. Resultatet i Fairman 
och Mackenzies (2015) studie visar att mycket av det informella lärandet sker genom 
experimenterande, medan den här uppsatsen istället hävdar att majoriteten av det 
informella lärandet sker genom informella samtal mellan kollegor och andra aktörer som 
medarbetarna kommunicerar med under dagen. Det är dock värt att lyfta att Fairman och 
Mackenzie (2015) inte förringar att det förekommer ett lärande genom att dela idéer, 
reflektera och coacha varandra. Däremot menar de att det, i proportion till ett 

experimentellt lärande, är mindre vanligt. 

Det finns däremot flertal artikelförfattare vars resultat i högre grad liknar resultatet från 
den här studien än vad Fariman och Mackenzie (2015). Boud och Middleton (2003), 
Collin (2004), Doornbos et al. (2008) samt samtliga ovan nämnda studier genomförda av 
Viskovic (2005), Hashim (2008) och Berg och Chyung (2008) menar istället att det är 
väldigt effektivt att lära av varandra. Samtliga skriver att ett frekvent sätt att lära sig 
arbetet handlar om att lära och dra nytta av varandras erfarenheter och misstag, vilket de 
får tillgång till genom att prata med varandra. Liknande slutsatser går även att se utifrån 

Ekman (2003) och den här uppsatsens resultat.  

Det är intressant att reflektera lite extra kring Einarsdottirs (2014) studie i relation till den 
här uppsatsen, då de trots skilda miljöer kommer fram till lika slutsatser. Einarsdottirs 
(2014) studie tar utgångspunkt från deltagare i en amatörkör, medan den här studien utgår 
från arbetsgrupper inom vård- och omsorgsbranschen. Skillnaderna i miljö påverkar dock 
inte det faktum att det ändå förekommer ett informellt lärande genom samtal, och det 
anses lika lärorikt under båda förhållandena. Jämförelsen mellan de båda kan bidra till att 
informellt lärande genom samtal kan ses ur ett större perspektiv, då det verkar förekomma 
i princip överallt. Valet av att genomföra undersökningen inom vården är även det som 
gör den här undersökningen unik i förhållande till tidigare forksning då den, trots att den 
kommer fram till snarlika slutsatser som både teorin och tidigare forsknings gör, 
genomförts inom ett område som det inte tidigare undersökts. Det gör att undersökningen 

bidrar till att ytterligare bredda kunskapsfältet. 

Som avrundning på det här avsnittet är det värt att kort lyfta uppsatsen andra unika bidrag 
till forskningen. Uppsatsen belyser, som tidigare nämnt, att fler aktörer än enbart kollegor 
bidrar till lärorika informella samtal, vilket är en slutsats från den här uppsatsen som 
skiljde sig från det teoretiska ramverket. Även utifrån den tidigare forskning som den här 
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uppsatsen diskuteras emot finns det en avsaknad av liknande slutsatser, vilket ytterligare 
gör att den här uppsatsens resultat till viss del skiljer sig från liknande forskning inom 
området och bidrar med någonting nytt.   

Otydliga svar på vad som lärs ut 
Med stöd av tidigare forskning går det inte att ge tydliga svar på vad för kunskapstyper 
som förmedlas genom informella samtal då inga av de artiklar som använts i den här 
undersökningen tydligt redogör för vad som lärts ut, i likhet med den här uppsatsen. Boud 
och Middleton (2003) skriver dock kortfattat att deltagarna i deras studie lär sig 
exempelvis datorkunskaper via informella samtal, och vad som lärs ut lyfts också i 
förbifarten av Einarsdottir (2014) som menar att olika tonarter och liknande lärs ut genom 
informella samtal. Ovanstående kan gå i enlighet med techne, då det är kunskap om hur 
någonting används eller genomförs (Gustavsson, 2000). Eftersom Einarsdottirs (2014) 
och Boud och Middletons (2003) studie utgår från andra branscher än den här uppsatsen, 
skulle datorkunskaperna och tonarter i de respektive branscherna kunna ses som att 
praktiska kunskaper, även benämnt som techne, lärs ut genom informella samtal. Inom 
vården skulle vi kunna likna sådana kunskaper med att göra såromläggningar, ta 
blodtryck eller ge injektioner.  

Det går även att se spår av vad som skulle tänkas vara fronesis utifrån exempelvis 
Viskovics (2005) och Solomans et al. (2006) respektive studier, även om det inte uttrycks 
explicit. Artikelförfattarna redogör för hur respondenterna i deras respektive studier 
berättat att de inte upplevt att ett lärande ägt rum när de lärt sig något av en kollega. Det 
går att se en koppling mellan det och ett liknande resonemang som vissa av deltagarna i 
den här studien uttryckte. Även de upplevde nämligen i vissa fall inte att ett lärande ägt 
rum när de lärde sig småsakerna i arbetet såsom frukostrutiner, tips, knep och så vidare. 
Dock redogjordes det för under analysen att sådana kunskaper föll under fronesis, och i 
högsta grad är kan ses som lärande. Eftersom det inte går att veta exakt vad i de informella 
samtalen som deltagarna i Viskovics (2005) samt Solomans et al. (2006) studier inte 
upplevde som ett lärande, går det därav inte med säkerhet att säga att de bestod av 
fronesis. Däremot går det att se ett liknande resonemang mellan hur deltagarna i den här 
undersökningen upplevde fronesis, samt hur deltagarna i Viscovics (2005) och Soloman 
et al. (2006) studier resonerar, vilket skulle kunna visa på att ett samband och att det är 

fronesis som förmedlas även där.  

Exakt vad som lärs ut tenderar dock som tidigare nämnt överlag att lysa med sin frånvaro 
från majoriteten av den tidigare forskning som finns skrivet på området. På den punkten 
har den här undersökningen därav bidragit med att vidga kunskapsområdet ytterligare. 
Det är dock värt att poängtera att de faktiska kunskaperna som lärs ut självklart inte lärs 
ut i andra yrken och branscher förutom vården, då de specifika kunskaperna helt klart är 
bundna till vård- och omsorgsbranschen. Däremot skulle det säkerligen, om liknande 
undersökningar genomfördes, vara möjligt att finna stöd och dra tydligare kopplingar 
mellan huruvida det generellt sätt är episteme, techne eller fronesis som lärs ut genom 
informella samtal.  

Informella ledare – en nyckelroll för lärande 
Diskussionen ska, återigen, avslutas med att belysa och jämföra vad tidigare forskning 
har att säga om informella ledare i relation till den här studien. Inledningsvis går det att, 
likt vad mycket av tidigare forsknings också säger, utifrån resultatet i den här studien se 
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att informella ledare har ett stort inflytande över lärandet på arbetsplatsen. Påståendet 
styrks av flertal artikelförfattare såsom Ellinger (2005), Collin (2004), Fairman och 
Mackenzie (2015), Einarsdottir (2014), Larsson et al. (2011), Heard et al. (2018) samt De 
Toni (2010). Samtliga tar upp hur erfarna, kompetenta och auktoritära personer i en 
arbetsgrupp i högre grad påverkar lärandet som äger rum eftersom anställda gärna lyssnar 
på deras råd och riktlinjer. Det gör att de påverkar mer än andra i gruppen. Liknande 
slutsatser syns även i den här studien då deltagarna upplever att andras erfarenheter är 

värdefulla för det egna lärande.  

De Toni (2010) hävdar till och med att informella ledare utgör en nyckelroll för lärandet, 
vilket resultatet från den här uppsatsen styrker. Informella ledare påverkar i hög grad 
lärandet och utan dem skulle stor del av lärandet att hämmas, vilket skulle kunna innebära 
att informella ledares närvaro kan tolkas som en nyckelroll för lärandet i arbetsgrupper, 
likt De Toni (2010) skriver. Larsson et al. (2011) och Heard et al. (2018) gör ävn de i sina 
respektive studier det tydligt att informella ledarens auktoritet och tillgänglighet gör det 
möjligt för dem att i hög grad influera lärandet, vilket stämmer överens med de resultat 

som framkommit i den här studien.  

Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis går det utifrån den här studien att se att det förekommer ett lärande 
genom de dagliga samtalen som sker på arbetsplatsen. De samtal som leder till ett lärande 
äger rum på olika ställen och vid olika tillfällen under arbetsdagen såsom under frukost 
och andra fikaraster, luncher, pauser mellan formella möten, på plats hos vårdtagarna, 
över telefonsamtal, under transportsträckor och rökpauser. I förlängning till tidigare 
forskning och teori bidrar den här uppsatsen även med att belysa informellt lärande i ett 
nytt område, det vill säga vård- och omsorgsbranschen, samt att det förekommer ett 
lärande genom dagliga samtal, inte bara mellan kollegor i arbetsgruppen, utan även 
genom samtal med andra aktörer utanför arbetsgruppen. Resultatet visar också att, i 
enlighet med tidigare forskning och teori, att det under formella lärtillfällen såsom 
upplärning och utbildning förekommer ett informellt lärande genom samtal vid sidan av 
det formella lärandet, som av samtliga upplevs som lärorikt och ibland även som mer 

lärorika och nyttigt än själva utbildningen eller upplärningen.   

Av de arbetsrelaterade kunskaper som lärs ut genom samtal är kunskapstypen fronesis 
mest vanligt förekommande. Kunskapen tar uttryck genom individbundna tips som är 
personliga och olika för i princip varje vårdtagare. Kunskaperna förklaras som småsaker 
som främst berör bemötandet och hanteringen av vårdtagarna, och beskrivs nödvändigtvis 
inte som allmännyttiga och generella även om de i vissa fall kan vara det. Däremot är de 
istället vanligare att kunskapen är bunden till en viss person eller situation. Vidare 
förmedlas också hur de kan hantera och bemöta enskilda individer, speciellt de som är 
svårhanterliga på diverse olika sätt. Vid dessa samtal delas också kunskaper om vad som 
bör och kan göras för specifika saker hos varje vårdtagare för att underlätta arbetet, vilket 
ofta är saker som inte är dokumenterade eller står angivet i regelböcker. Under samtalen 
delas också kunskaper om vilket humör vårdtagarna är på i dagsläget, om det har hänt 
något som kan vara av relevans att känna till och som påverkar hur vårdtagaren bör 
bemötas just den dagen. 

Informella samtal leder även fram till att individer lyfter egna praktiska kunskapsluckor 
gällande yrket, som exempelvis hur stödstrumpor sätts på, blodtryck tas eller hur en 
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insulinpegg sätts in. Sådan kunskap kan benämnas som techne. Samtalen förmedlar även 
i enstaka fall episteme genom att prata om teoretiska kunskapsluckor gällande mediciner, 
sjukdomar, symptom och liknande. Informella samtal som belyser kunskapsluckor leder 
till att andra individer som besitter kunskapen delger eller visar för andra i gruppen, och 
ett lärande äger rum.  

Under informella samtal går det även att se att informella ledare spelar stor roll, vilket är 
en slutsats som styrks med stöd av forskning och teori. Personer som är äldre och besitter 
mycket erfarenhet har en större inverkan på lärandet än andra. Övriga medlemmar i 
arbetsgruppen tenderar att lyssna mer på denne personens råd, samt vänder sig ofta till 
dem för att be om hjälp eller att fylla i kunskapsluckor. Deras ord väger i flera avseenden 
tyngre än andras, vilket gör att de i högre grad kan påverka vad som lärs ut. Den 
personliga relationen, det vill säga att de tycker om och/eller umgås med personen 
påverkar också om de väljer att låta denne person i högre grad lära ut. Det förekommer 
därav ett tätt samspel mellan informellt lärande genom samtal och de informella ledarna 
där det informella lärandet genom samtal i hög grad är beroende av att det finns informella 

ledare som hjälper till att förmedla kunskaperna.   

Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat visar på det faktum att informella samtal är ett tillfälle för lärande, samt 
att informella ledare är betydelsefulla i sammanhanget. Däremot är forskningen på vad 
som lärs ut genom informella samtal förhållandevis relativt outforskad bortsett från den 
här uppsatsen. Därav hade det varit av intresse att utvidga och stärka forskningsunderlaget 
kring vad som lärs ut genom informella samtal, och jämföra med den här undersökningen. 
Det hade också varit av intresse att bygga vidare på fyndet om att aktörer utanför 
arbetsgruppen bidrar till lärande genom informella samtal, samt undersöka om det finns 
skillnader i vad som lärs ut och av vem. Ett avslutande forskningsförslag är även att 
studera om resultatet förändrats om en liknande undersökning genomförts i en 
mansdominerad bransch istället för en kvinnodominant sådan.  
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I 

 

Missiv 
Förfrågan om att delta i studie om informellt lärande i arbetsgrupper. 
Jag heter Sanna Thörnqvist och läser mitt tredje och sista år på Linnéuniversitetet på 

utbildningen Personal- och arbetsliv, med inriktning mot arbetslivspedagogik.  

Som tidigare nämnt har jag kontaktat dig för att jag skriver min kandidatuppsats och är 
intresserad av att undersöka hur lärande äger rum på din arbetsplats i de mindre formella 
sammanhangen i ert dagliga arbete. Ett exempel på dessa mindre formella sammanhang 
skulle kunna vara hur kunskap delges kring fikabordet på rasterna. Fokus kommer ligga 
på hur ni lär av varandra, vad som lärs ut och ifall det finns vissa personer i arbetsgruppen 

som lär ut mer än andra.  

Det jag ber om är att du deltar under en enskild intervju med mig som kommer pågå i 
ungefär 30 - 60 minuter som kommer behandla ovanstående frågor. Intervjun sker under 
november-december och kommer med ditt godkännande att spelas in. De enda som 
kommer lyssna på inspelningen är jag, och eventuellt min handledare och examinator. 
Den är enbart till för att underlätta bearbetningen och kommer förvaras på en säker plats 

i mitt hem tills det att uppsatsen är godkänd. Efter detta kommer den raderas.  

För att du ska känna dig trygg att delta i studien vill jag även vara tydlig med att ditt 
deltagande är helt och hållet frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan att det kommer förekomma några som helst påtryckningar eller negativa 
följder. Intervjun kommer enbart att användas som forskningsunderlag i denna uppsats. 
Uppsatsen kommer även att publiceras och efter publicering kommer du kunna ta del av 

studien. Jag informerar dig gärna om när detta är möjligt om du önskar.  

Ditt deltagande sker konfidentiellt, och jag kommer under hela processen att vidta alla 
möjliga åtgärder för att säkerställa detta. Jag kommer dock behöva registrera ditt namn, 
telefonnummer och e-postadress för privat bruk fram tills dess att uppsatsen är godkänd 
men dessa uppgifter kommer förvaras säkert i mitt hem för att sedan raderas när uppsatsen 
är godkänd. I uppsatsen kommer istället fiktiva namn att användas för att erbjuda dig 
största möjliga konfidentialitet och övriga uppgifter som eventuellt skulle kunna härledas 
till dig personligen kommer antingen inte omnämnas alls, eller eventuellt korrigeras om 

dessa ej påverkar utfallet av studien.  

Tack för ditt visade intresse att delta! Har du ytterligare frågor om mig, min studie, din 
medverkan eller något annat är du självklart välkommen att kontakta mig personligen 
eller att vända dig till min handledare, Richard Andersson. Kontaktuppgifter finns nedan.  

 

Med vänlig hälsning,  

Sanna Thörnqvist   Handledare: Richard Andersson 

mejladress    mejladress 

072 XXX XX XX   0480 XX XX X
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Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du jobbat inom vården?  

• Hur länge har du varit anställd på denna arbetsplatsen?  

• Vilken befattning har du?  

Informellt lärande 

Lära av varandra 

• Berätta för mig på vilket sätt du upplever att du oftast lär dig nya saker på jobbet 
genom ditt dagliga arbete. 

- Skulle du kunna berätta för mig under vilka tillfällen du lär dig dessa saker? 

• Kan du berätta för mig lite vad du och dina kollegor pratar om på era fikaraster, 
lunchen, på väg till vårdtagare och liknande situationer? 

- Ser du dessa tillfällen som viktiga för lärandet? (Varför/varför inte?) 

- Vad upplever du att du lär dig på dessa tillfällen? 

• Skulle du kunna berätta om nåt tillfälle när du och dina kollegor delat erfarenheter 
från saker som hänt på jobbet med varandra?  

- Vad för typ av erfarenheter byter ni med varandra? Vad ger det dig? 

- Var brukar detta oftast ske?  

• Om du känner dig osäker på en viss situation, behöver hjälp eller har ett problem 
som behöver lösas, hur går du tillväga för att lösa problemet? Utgå gärna från ett 

exempel och berätta vad du lärde dig av det. 

- Vid vilka tillfällen upplever du att ni gör det?  

Formella utbildningstillfällen 

Jag vill att du tänker tillbaka på något tillfälle när du deltagit på en utbildning, 
personalmöte eller annat tillfälle där det var menat att du skulle lära dig något. Det kan 
handla om att du fått till dig nya instruktioner på hur du ska göra ditt jobb, nya rutiner 
eller liknande.  

• Vad upplever du att ni brukar lära er för någonting på dessa tillfällen? 

- Beskriv för mig om, och i så fall på vilket sätt, du upplever dessa tillfällen som 

lärorika. 

- Skulle du kunna berätta för mig vad ni i gruppen brukar diskutera under 

pauserna eller efter dessa tillfällen?  

• Upplevde du att du hade användning av det ni lärde er på utbildningen (eller 
liknande) i ditt dagliga arbete efteråt? (varför/varför inte?) 



 

 

• Upplever du att du (eller hela gruppen) någon gång agerat annorlunda i arbetet 
från det som ni lärt er på dessa tillfällen?  

- Om ja, berätta. Hur kommer det sig?  

- Var detta något ni pratade om och bestämde tillsammans, eller “hände det” 

bara? 

Upplärning 

• Tänk tillbaka på din upplärning. Skulle du kunna berätta för mig om du upplevde 
den som lärorik, och vad du i så fall lärde dig? 

- Under vilka förhållanden skedde lärandet? 

• Kände du dig säker på att börja jobba självständigt när den var över? 
(Varför/varför inte?)  

- Om inte, berätta för mig hur och var lärde du dig “resten” av jobbet, som 
gjorde att du tillslut kände dig fullärd.  

- Vilka kunskaper upplevde du att du saknade som du sedan lärde dig på annat 
sätt?  

Informella ledare 
• Jag vill att du tänker på någon eller några personer i ditt arbetslag som du ser upp 

till extra mycket. Du behöver inte nämna namn. Hur kommer det sig att du ser 

upp till den/dessa personer?  

- Upplever du att du lärt dig mycket av denna personen?  

- Om ja, i vilka sammanhang tycker du att denna person lär dig nya saker?  

- Vad har hen lärt dig?  

• Kan du berätta om en person/personer i din arbetsgrupp som du upplever att dina 
kollegor lyssnar mycket på?  

- Hur märker du att andra lyssnar på hen? 

- Varför tror du att dom lyssnar på hen?  

- På vilket sätt upplever du att denna personen lär ut till andra?  

• Finns det någon eller några personer i arbetsgruppen som bestämmer mer än 
andra? 

- Hur märker du att den eller dessa personer bestämmer mer än andra? 

- Berätta vad du tycker om det.  

- På vilket sätt brukar den här personen lära ut på arbetsplatsen tycker du? Vid 

vilka tillfällen sker det? Vad lärs ut? 

• Upplever du dig själv som en person som folk lyssnar till och ser upp till? 

- Om ja, hur märker du av detta? 

- Varför tror du folk lyssnar på dig?  

- På vilket sätt tror du att du kan påverka lärandet genom detta?  
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Avslutande fråga: Känner du att det är någonting som du vill tillägga eller berätta mer 
om, som du känner att du inte fått möjlighet att berätta om?  

 
 
 
 

 


