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Sammanfattning 
 
 
Studiens syfte har varit att utveckla kunskap om hur informellt kunskapsutbyte mellan 
medarbetare i arbetslivet sker. Mer specifikt studeras vid vilka tillfällen och i vilket syfte 
medarbetare väljer att vända sig till en specifik kollega för att fråga om något, samt hur detta 
kunskapsutbyte går till. Följande frågeställningar har använts för att få svar på detta: På vilket 
sätt utbyter medarbetare kunskap med varandra? Vid vilka tillfällen tar medarbetare initiativ 
till att utbyta kunskap med varandra? Vad avgör vem medarbetare väljer att vända sig till? 
Utifrån syftet samt frågeställningarna har observationer samt semistrukturerade intervjuer 
genomförts på ett universitetssjukhus. 
 
Resultatet visade att medarbetarna utbyter kunskap med varandra via snabba möten, genom 
att fråga en specifik kollega, via informella samtal om det vardagliga arbetet, genom 
mötessituationer och allmänt prat på raster. De tillfällen som medarbetarna utbyter kunskap 
sker då de inte kommer vidare i sitt arbete, när det övriga arbetet tillåter, när de ser någon som 
de tror kan svara, för att stötta en kollega som de tror behöver hjälp, för att hjälpa mindre 
erfarna kollegor samt via det vardagliga arbetet. Vidare så har det även undersökts vad som 
avgör vem medarbetarna väljer att vända sig till. Detta visade sig vara både erfarenhetsbaserat 
samt tillgänglighetsbaserat då det går snabbt att fråga någon som befinner sig nära. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kunskapsutbyte, Informell kunskap, Medarbetare, Communities of Practice 



Abstract	

 
Abstract 
 
 
The object of this study is to develop knowledge as to the way in which the informal 
exchange of knowledge between co-workers is carried out in work life. Specifically, the study 
attempts at investigating in which cases and to what purpose co-workers turn to their 
colleagues for assistance, as well as determine how the abovementioned exchange of 
knowledge occurs. The following research questions have been used: In which ways do co-
workers exchange knowledge with each other? What context makes the co-workers take 
initiative to exchange knowledge with each other? Which factor determines the co-worker’s 
choice of person to turn to? Based on the study’s object and the aforementioned research 
questions semi-structured interviews were conducted at the university hospital. 
 
The results showed that co-workers exchange knowledge when running into each other,  by 
asking a specific colleague, through informal conversations regarding everyday work, via 
planned meetings, and general so-called small talk during breaks. Situations where co-
workers exchange knowledge occur when for example, they cannot continue with their given 
task, when there is some extra time left in the work day, when they encounter a person who is 
thought to know the answer, in order to help a colleague who appears to need assistance, to 
help a less experienced employee as well as in the everyday work. Furthermore, the study has 
attempted at answering what factors make an employee turn to a specific person for help. It 
proves to be both experience and accessibility based as the need for assistance is more likely 
to be met directly by people in close proximity.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Knowledge exchange, Informal knowledge, Co-workers, Communities of Practice 
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1.	Inledning	
	
Samhället och den svenska arbetsmarknaden har förändrats sedan 70-talet. Andelen 
tjänstemän har ökat och okvalificerade arbeten flyttar i och med globaliseringen bort till 
låglöneländer, den tekniska framfarten har lett till att repetitiva och monotona arbeten har 
automatiserats. Under 90-talet började forskare tala om ett kunskapssamhälle, arbetslivet 
handlar inte om att producera varor utan om att producera kunskap och de anställda har gått 
ifrån att använda händerna till att använda hjärnan (Börnfelt, 2011). Börnfelt (2011) skriver 
att dagens arbetslivsforskare är ense om att det har skett påtagliga förändringar i samhället 
under de senaste decennierna och dessa har starkt påverkat arbetslivet. Flera 
managementförfattare resonerar om vikten av att bevara kunskapen inom organisationen och 
för att uppnå detta måste den styras och kontrolleras hävdar Börnfelt (2011). Denna fråga har 
diskuterats i relation till begreppet ”knowledge management” och det som skapar ett 
mervärde inom ett företag är den kunskap som dess anställda besitter. Denna kunskap är 
värdefull och måste bevaras och spridas inom företaget (Börnfelt, 2011). Med dessa 
förändringar är det viktigt att skapa förståelse kring de processer där kunskap sprids och 
utvecklas inom organisationen. Wenger (2000) talar om kunskap som ett deltagande i 
komplexa sociala system, han diskuterar hur organisationer är beroende av sociala 
kunskapssystem/lärosystem. Han menar att kunskap är något socialt och historiskt definierat 
och att kunskapen är något som skapas via sociala system inom ett samfund, ett så kallat 
Community. Med detta blir frågan om hur kunskap delas och sprids inom företaget ytterst 
intressant. Hur ser de processer ut där informellt kunskapsutbyte sker och vilka faktorer kan 
påverka dessa? Att utveckla kunskap om detta fenomen, där kunskap och lärande ses som en 
social process ökar förståelsen för vilka faktorer som påverkar vad och hur medarbetare inom 
en organisation lär sig. 
 
Wenger (1998) talar om Communities of Practice som är informella (sociala) nätverk. Dessa 
praktiker delar kultur och kollektivt lärande, till exempel inom en familj, mellan 
sjuksköterskor på en avdelning eller i ett fotbollslag. Wenger menar att dessa Communities of 
Practice är grundstenarna i våra system för ett socialt lärande eftersom det är det sociala 
innehållet i vår kompetens som systemet är byggt på. De stöder oss i utvecklingen av en 
gemensam mening och det engagerar kunskapsutbyte mellan medlemmarna. Ett Community 
of Practice på en arbetsplats hjälper professionerna att utveckla en gemenskap och att jobba 
mot samma mål. Wenger (1998) synliggör fyra stycken komponenter som han anser är 
nödvändiga för att se det sociala deltagandet som en lärande process. Dessa fyra komponenter 
är; Meaning, Practice, Community och Identity. Wenger (1998) ser inte på lärande som en 
separat aktivitet. Det är ingenting som sker endast genom en specifik handling utan det är en 
social process som sker genom våra sociala interaktioner. Enligt Wenger (1998) är det således 
något som sker ständigt och nödvändigtvis inte medvetet. 
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1.	1	Problemformulering 
Den pedagogiska forskningen har de senaste decennierna intresserat sig i allt större 
utsträckning för det informella lärandet och hur detta ter sig på arbetsplatsen. Forskare frågar 
sig hur organisationens strukturer kan skapa förutsättningar för ett vardagligt kontinuerligt 
lärande (Kyndt, Raes, Dochy & Janssens, 2012). Den studerade arbetsplatsen är ett av 
Sveriges universitetssjukhus, vilket är en av de största arbetsplatserna i Sverige idag. 
Sjukhuset är en organisation i ständig kontakt med utbildning och unga människor på väg ut i 
arbetslivet. Organisationen beskriver sig själv som; ett utbildningssjukhus som är en 
arbetsplats där det alltid finns någonting nytt att lära. Genom att studera kunskap som en 
social process finner vi det intressant att studera hur informellt kunskapsutbyte sker på denna 
arbetsplats. Vi vill studera detta fenomen för att skapa en förståelse över hur kunskap skapas, 
sprids och bevaras inom organisationen. Wenger ser på lärande som ett resultat av ett socialt 
deltagande och visar på detta i sin teori om Communities of Practice. Sjukhuset ser sig 
dessutom som en lärande arbetsplats där kunskap och kunskapsutveckling är något som 
ständigt är i fokus, på många avdelningar arbetar personalen nära varandra i sociala samspel, 
och torde således vara en bra arbetsplats att studera detta fenomen på. 
   
 

1.	2	Pedagogisk	relevans 
Uppsala universitets benämning på ämnesområdet pedagogik: 

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom 
vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella 
sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. 

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, 
undervisning och andra sociala processernas förutsättningar och genomförande. Hit hör 
även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier, 
kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter (Uppsala Universitet, 2016). 

Vi har för avsikt att studera hur informellt kunskapsutbyte sker på en arbetsplats vilket vi 
menar, mot bakgrund av denna definition av pedagogik, har hög pedagogisk relevans. Genom 
att utveckla kunskap om detta fenomen ökar förståelsen för de byggstenar och processer som 
stärker organisationer och skapar framgång. 
 

1.	3	Syfte 
Studiens syfte är att utveckla kunskap om hur informellt kunskapsutbyte mellan medarbetare i 
arbetslivet sker. Mer specifikt studeras vid vilka tillfällen och i vilket syfte medarbetare väljer 
att vända sig till en specifik kollega för att fråga om något, samt hur detta kunskapsutbyte går 
till. 
 
Syftet konkretiseras i följande forskningsfrågor: 
 

• På vilket sätt utbyter medarbetare kunskap med varandra? 
• Vid vilka tillfällen tar medarbetare initiativ till att utbyta kunskap med varandra? 
• Vad avgör vem medarbetare väljer att vända sig till?
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2.	Bakgrund		
	
I följande avsnitt behandlas den bakgrundsfakta som är relevant för att läsaren på bästa sätt 
ska kunna ta del denna studie. Då den studerade organisationen är ett universitetssjukhus 
kommer detta avsnitt att behandla relevant terminologi inom området för att göra läsaren 
bekant med det fält som har studerats. 
 

2.	1	De	studerade	yrkeskategorierna		
Denna studie är utförd på ett av Sveriges största universitetssjukhus. Den studerade 
avdelningen är en av sjukhusets akutsjukvårdsavdelningar och bedriver vård dygnet runt. 
Detta innebär att sjukvårdspersonalen bemannar avdelningen 24 timmar om dygnet. På 
avdelningen arbetar, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, en sekreterare, kökspersonal, en 
avdelningschef, två gruppchefer och städpersonal. Alla yrkeskategorier är viktiga delar i den 
vårdkedja som ser till att patienterna får bästa möjliga vård. Denna studie har framförallt följt 
sjuksköterskor och undersköterskor i deras dagliga arbete. En sjuksköterska har ett 
omvårdnadsansvar som innebär att ge patienten bästa möjliga vård under vårdtiden, de har 
även det medicinska omvårdnadsansvaret för patienten, vilket innefattar läkemedelshantering 
och läkemedelsadministration. En undersköterska arbetar med praktisk omvårdnad och detta 
innefattar all personnära vård till patienterna. Genom en individuell prövning, så kallad 
delegering, kan undersköterskan även utföra medicinska arbetsuppgifter.  
 

2.	2	Arbetet 
På avdelningen arbetar personalen i vårdteam, även kallade vårdlag. Ett vårdlag består av en 
sjuksköterska och en undersköterska som under arbetspasset har huvudansvar för några av 
avdelningens patienter. Detta innebär att avdelningens patienter är fördelade på ett antal 
vårdlag. I avdelningens korridorer finns ett antal läkemedelsvagnar, en för varje vårdlag, 
dessa kallas moduler. Modulerna fungerar som vårdlagets basstationer och det är kring dessa 
personalen i ett vårdlag samlas för att planera och strukturera dagens arbete. Det finns även ett 
flertal mindre rum med datorer där personalen kan dokumentera och läsa i patienternas 
journaler, dessa rum kallar vi för datormoduler. 
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3.	Tidigare	forskning 
 
Nedan ges en introduktion till tidigare forskning inom området. Den forskning som vi har 
tittat på behandlar bland annat hur Communities of Practice utvecklas och bevaras, lärande 
genom sociala aktiviteter samt kulturens betydelse för lärande på arbetsplatsen. 
 

3.	1	Sökprocess 
Information om den tidigare forskningen inom området har sökts i databaserna, Libris, 
Education Source (tidigare Education Research Complete) och Swepub.  
 
Sökorden har varit non formal learning, knowledge exchange, knowledge sharing, work 
integrated, personal learning environment. Även ord som kunskapsutbyte och 
erfarenhetsutbyte har funnits med i sökprocessen utan att generera något relevant för studien. 
Under sökprocessen användes även Communities of Practice som sökord. Detta grundar sig i 
den teoretiska utgångspunkten, vilket är som tidigare nämnts Communities of Practice, då det 
var önskvärt att få en inblick i ämnesområdet utifrån den forskning som bedrivs idag. 
Ytterligare relevant material har samlats in via aktuella artiklars, avhandlingars och böckers 
referenslistor.  
 
I den tidigare forskningen finns en stor bredd inom många olika domäner som berör detta 
ämne. Den har fokuserat på hur olika aspekter av lärande kan förstås utifrån Communities of 
Practice. Andra forskare har studerat det informella lärandet och vilka miljöer som gynnar 
det. Den tidigare forskningen har även fokuserat på vilket sätt en medarbetare använder sig av 
sina kollegor för att erhålla kunskap, dock önskar vi i vår studie gå ännu närmare fenomenet 
och studera vad som faktiskt sker i ett kunskapsutbyte och när kunskapsutbyten mellan 
medarbetare sker. 
 

3.	2	Communities	of	Practice;	hur	de	utvecklas	och	bevaras 
Andrew, Tolson och Ferguson (2008) studerar professionellt nätverkande inom sjukvården 
med utgångspunkt av Lave och Wengers begrepp Communities of Practice, där 
koncentrationen vilar på konceptet Community. De redogör för tre olika kategorier som är av 
stor betydelse för att utveckla ett hållbart och funktionellt Community of Practice. Dessa 
kategorier är; delaktighet, samverkan samt tillhörighet. För att skapa en gruppidentitet är det 
viktigt att ansluta sig till något tillsammans med andra för att skapa en gemensam mening. 
Genom social samverkan inom gruppen kan individerna i gruppen öka sin kunskap och 
kompetens inom ämnesområdet. Inom sjukvården har Communities of Practice potential att 
skapa en miljö som sjuder av arbete och lärande. Lave och Wengers begrepp skapar ett 
ramverk som erbjuder möjligheter till kunskapsutveckling och verklighetens komplexitet kan 
användas och synliggöras. Vidare menar Andrew et al. (2008) att begreppet fungerar som en 
inkörsport till informellt professionellt lärande och att när individen har kommit in i 
gemenskapen kan de gemensamt skapa en identitet och skapa en mening i yrkesutövandet. 
Detta betyder att genom att skapa ett välfungerande Community of Practice byggs goda 
förutsättningar för lärande ur ett socialt perspektiv. Detta är intressant då denna studie ämnar 
bidra till forskningen ytterligare genom att studera hur lärandet på en arbetsplats sker och 
genom vilka processer och situationer detta sker. Detta kan hjälpa oss att förstå hur ett 
välfungerande Community of Practice skapar förutsättningar för informellt lärande och på 
vilket sätt medarbetare utbyter kunskap med varandra.  
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En annan studie som har studerat hur kunskap konstrueras och delas genom ett Community of 
Practice är Hara och Schwen (2006), vilka har gjort en observations- och intervjustudie på 
försvarsadvokater. De ser kunskap som både en individuell och en social process, då de anser 
att kunskap är konstruerat både individuellt och kollektivt. Studien påvisar att kulturen på 
arbetsplatsen uppmuntrar till möjligheter att lära vilket också främjar lusten att vilja dela med 
sig av kunskapen till sina kollegor. Haras och Schwens (2006) slutsats är att varje Community 
of Practice har unika egenskaper och är unikt. Vidare menar de att för dessa ska kunna bildas 
måste gruppmedlemmarna fortsätta lära kontinuerligt och ständigt vara motiverade till att 
prestera bättre. Inom dem sker informellt lärande i en miljö där både nybörjare och erfarna 
gruppmedlemmar kan interagera med varandra, dela sina erfarenheter av att vara i ett visst 
yrke, samt lära av varandra (Hara & Schwen, 2006). Ett Community of Practice bygger 
dessutom en brygga mellan de som har arbetat längre inom organisationen, som därmed är 
erfarna och de som är nya. Medarbetarna kan genom denna brygga sluta sig samman kring en 
gemensam yrkesidentitet. De kommenterar dock att det finns en problematik kring detta 
synsätt då det är svårt att avgöra vem som är erfaren respektive nybörjare, samt hur man ska 
avgöra när nybörjaren kan räknas som erfaren. Denna studie har således studerat hur 
Communities of Practice skapas och bibehålls. De menar att för att dessa inte ska försvinna 
måste ett kontinuerligt lärande ske. Hur detta lärande går till med hjälp av Communities of 
Practice som teoretisk utgångspunkt och hur det informella lärandet kan förstås utifrån detta, 
kommer att vara det bidrag till forskningen denna studie ämnar att ge.  
  

3.	3	Lärande	genom	sociala	aktiviteter 
Collin (2008) har studerat arbetsplatslärande och hur detta kan komma till uttryck genom 
lärande interaktion. Syftet med studien var att hitta händelser som utmärker samtal mellan 
kollegor som utgör en arbetspraktik. Genom observationer kom Collin (2008) fram till att 
lärandet sker på arbetsplatsen genom interaktion när kollegor måste förhandla och samtala 
med varandra. Hon menar vidare att alla anställda strävar efter att upprätthålla en god 
arbetsmiljö för deras gemensamma Community, vilka är tillfälliga och situationsanpassade 
och befinner sig därmed i ett tillstånd av ständig förändring. Dessa Communities på 
arbetsplatsen omfattas även av oenigheter och meningsskiljaktigheter, vilket kan tyckas skada 
eller utmana det sociala lärandet, men det kan även härleda till solidaritet mellan 
gruppmedlemmarna mot yttre påfrestningar. Collin (2008) anser till följd av detta att det finns 
en mångfald av olika verkligheter inom de processer som pågår på arbetsplatsen. Resultaten 
för studien indikerar på att oenigheter även kan stärka gruppens förmåga att samarbeta samt 
gynna bevarandet av fungerande sociala relationer. Sammanfattningsvis menar Collin att 
lärandet sker i förhandlingar och samtal mellan kollegor, studien har kommit fram till att det i 
ett Community finns konflikter och meningsskiljaktigheter som kan både stärka eller försvaga 
dessa. Oenigheter kan gynna och bevara fungerande relationer. Detta är viktigt då denna 
studie vill studera detta ännu mer specifikt. Genom att studera när och hur lärandet sker vill vi 
förstå i vilka situationer och på vilket sätt det informella lärandet sker. 
 



	 	 Tidigare	forskning	
	

	 11	

En författare som har tittat på den informella kunskapen med organisationen i huvudfokus är 
Nonaka (1994). Han har studerat organisationen och dess möjlighet att förvalta och skapa 
kunskap och han menar att i de olika steg och processer som organisationen skaffar sig 
kunskap är individen en huvudaktör. Han menar att alla organisationer som hanterar en miljö i 
ständig förändring måste inte bara hantera information och kunskap utan också skapa den. 
Nonaka (1994) belyser vikten av individen i dessa processer och menar att även om en idé 
formas i huvudet på en enskild individ så är det i samspelet och interaktionen med andra som 
denna idé utvecklas. Med detta menas att den kunskap som kan uttryckas i ord eller siffror 
endas är en liten del av den kunskap som individen besitter. Den tysta kunskapen kan anses 
mer personlig vilket kan göra det svårt att formalisera och kommunicera kring den. Tyst 
kunskap är även djupt förankrad i handling, engagemang och delaktighet i en viss kontext. 
Detta definierar en ytterligare dimension till organisatoriskt lärande som kan associeras till 
den sociala interaktionen mellan individer som delar och utvecklar kunskap. Nonaka (1994) 
menar att kunskap skapas av individen genom de sociala interaktionerna som den deltar i och 
att organisationen kan således inte skapa kunskap utan de individer som finns inom den. Detta 
är vad denna studie vill utveckla. Genom att studera hur de sociala interaktionerna utifrån den 
teoretiska utgångspunkten Communities of Practice önskar denna studie förstå vilka processer 
och vilken typ av interaktion som är betydande för att ett informellt lärande ska ske. 
 
Poell och Van der Krogt (2003) har studerat hur lärandet hos arbetare är organiserat och hur 
lärandet är relaterat till deras arbete. De har använt sig av Nonaka och Takeuchis (1995) teori 
om knowledge creation som belyser vikten av att förstå hur arbetare lär i relation till 
organisationen. Teorin hävdar att kunskapsomvandling sker utifrån det formella och 
informella lärandet. De anser att kunskapsomvandling är en social process då kunskapsutbytet 
inte bara sker inom individen själv, utan även i samspelet med andra individer och dess 
omgivning (Nonaka & Takeuchi, 1995, se Poell & Van der Krogt, 2003). Studien visar att 
lärande hos arbetare inte bara styrs av organisationens struktur och uppbyggnad. 
Organisationens struktur har betydelse men arbetarna har sin egen erfarenhet som styr vad de 
lär sig och hur de lär sig. Poell och Van der Krogt (2003) hävdar även att det finns olika 
strategier för att lära sig i olika yrkesgrupper och olika kontexter. Studien har inte hittat några 
bevis för att någon strategi är bättre än den andra, dock lyfter detta vikten av att anpassa 
lärande och utbildning med hänsyn till hur de som lär sig arbetar. Poell och Van der Krogt 
(2003) motsätter sig Nonaka och Takeuchis (1995) teori när de säger att lärande inte bara sker 
inom ramen för organisationens struktur. De menar att arbetarna själva organiserar en stor del 
av lärandet som sker på arbetsplatsen och detta sker konstant oavsett organisationens 
förväntningar. Detta stärker ytterligare den bild som synliggjorts av ovanstående studier; att 
lärande sker genom sociala kontexter. Studien visar att det finns olika strategier för lärande 
och att dessa skapas utifrån en arbetsgrupps gemensamma mål oavsett vilka organisatoriska 
strategier som finns på en arbetsplats. Dessa fynd belyser vikten av att ytterligare studera hur 
kunskap och strategier för lärande skapas och genom vilka processer lärandet sker. 
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Ytterligare en som har studerat lärande utifrån sociala aktiviteter är Eraut (2004), som menar 
att det verkar vara erkänt bland forskare att en stor del av den okodade kulturella kunskapen 
fås informellt genom deltagande i sociala aktiviteter. Han menar att den informella kunskapen 
ofta tas för given och att individerna ofta är omedvetna om i hur stor grad detta påverkar deras 
beteenden på arbetsplatsen. Många organisationer försöker göra den tysta kunskapen explicit 
genom att dokumentera den, detta kan te sig genom kodifiering i form av planeringar, 
manualer, protokoll etc. trots detta är det de sociala aktiviteterna som står för den större 
mängden informellt kunskapsutbyte (Eraut, 2004). Studien visar även att det är viktigt med 
relationer på arbetsplatsen. Detta gör att mängden lärande varierar signifikant mellan person 
och kontext beroende på individen och dess relation till kollegorna. Med detta har Eraut 
(2004) tagit fram tre stycken huvudfaktorer som försäkrar lärande på arbetsplatsen; 
självförtroende, framgångsrikt möta utmaningar och att bli stöttad i sina ansträngningar. 
Därmed kan vi se en triangulär relation mellan utmaning, stöd och självförtroende och hur väl 
detta fungerar hänger på individen och hur goda relationer den har till sina kollegor (Eraut, 
2004). I en tidigare studie har Eraut (2000) studerat det informella lärandet och framhåller där 
att det finns en problematik kring att undersöka det informella lärandet då han hävdar att det 
är osannolikt att individen minns händelsen om den inte klassificerats som extraordinär. 
Fortsättningsvis hävdas det i studien att det informella lärandet är en del av medarbetarens 
arbete vilket härleder till att problemlösande på arbetsplatsen inte tolkas som en läroprocess 
utan något som sker naturligt utifrån dennes förvärvsarbete. Erauts studier visar på vikten av 
att studera detta fenomen genom observationer, då individen ofta är omedveten om att ett 
lärande sker och att fenomenet därmed blir svårt att fånga genom endast intervjuer. Denna 
studie vill genom att studera interaktionen mellan individer förstå hur ett informellt lärande 
sker och vad relationer mellan kollegor har för betydelse för dessa processer.    
 

3.	4	Kulturens	betydelse	för	lärande	på	arbetsplatsen 
I en senare studie har Eraut (2007) studerat olika yrkesgrupper för att undersöka lärandet på 
arbetsplatsen, en av dessa yrkesgrupper är sjuksköterskor. Studien visade att 
sjuksköterskornas arbete präglas av problemlösning, konsultation eller rutinuppgifter. Studien 
visar även att sjuksköterskorna till stor del lär sig genom interaktion med patienterna. De 
utvecklas ständigt i sitt arbete och får med tiden allt mer avancerade patientfall (Eraut, 2007). 
Detta visar på att stor del av det informella lärandet på en arbetsplats styrs av kulturen och på 
vilket sätt arbetet är organiserat. Eraut (2007) menar att mängden samt kvalitén på 
arbetsplatslärandet kan förbättras genom att öka möjligheterna till konsultation genom att 
arbeta jämsides eller i tillfälliga grupper. Över- eller underbelastning hämmar lärandet och är 
dåligt för moralen på arbetsplatsen, detta gör att det är viktigt att chefer och ledare förstår 
betydelsen av deras inflytande för att utveckla en kultur som speglas av ömsesidigt stöd och 
lärande. Denna studie kan bringa klarhet i hur kulturen och relationerna på arbetsplatsen 
genererar ett informellt lärande. Specifikt genom vilka processer detta sker.  
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Rahman, Osmangani, Daud, Chowdhury och Hassan (2015) menar att kunskapsutbyte inte 
kan ske om det inte finns en bra arbetsplatskultur. I studien framkommer det att de anställda 
måste uppleva trygghet och förtroende gentemot kollegor samt för arbetsplatsen, för att kunna 
skapa ett klimat som genomsyras av kunskapsutbyte. I studien framlägger de även bevis för 
att det finns ett signifikant samband mellan medarbetarnas beteenden och hur dessa genererar 
ett kunskapsutbyte. Några av dessa beteenden är; personalens inställning till att både fråga 
och hjälpa andra, stämning på arbetsplatsen samt den kultur som råder på arbetsplatsen. 
Således påverkar till exempel medarbetarens inställning till att vilja dela med sig av den 
besittande kunskapen huruvida ett kunskapsutbyte kan komma till uttryck. Denna studie vill 
förstå vilka förutsättningar som genererar lärande inom ett Community of Practice och söka 
svar på om det är inställningen till att dela med sig av sina erfarenheter som styr vem 
medarbetaren vänder sig till för att erhålla informell kunskap. 
 

3.	5	Sammanfattning	 
Det finns en omfattande mängd forskare som har studerat fenomenet informellt 
kunskapsutbyte på olika sätt. Detta innebär att det finns en stor bredd inom många olika 
domäner som berör detta ämne och således är detta avsnitt endast ett axplock utav den 
forskning som finns. I den tidigare forskning som har granskats har vi urskilt några 
gemensamma nämnare. Dessa är; vikten av att medarbetarna behöver känna trygghet, 
delaktighet och uppleva stöd från sina kollegor för att ett informellt lärande skall ske på en 
arbetsplats. Det går även att se att det är i de sociala samspelen och relationerna som det 
informella lärandet sker, vilket ofta sker omedvetet utan att individen är medveten om hur 
detta fenomen påverkar dess handlingar. Detta innebär att arbetsplatsens kultur är betydande 
för hur väl ett kunskapsutbyte sker. Både relationer och arbetsbelastning är en viktig del för 
lärande på arbetsplatsen då både över- och underbelastning hämmar lärandet. För att öka 
lärandet på arbetsplatsen är det viktigt att skapa en miljö där medarbetarna jobbar jämsides 
med varandra och att de har en möjlighet att konsultera sina kollegor. Ett Community of 
Practice är en miljö där gamla och nya medlemmar lär sig av varandra, där de kan dela sina 
erfarenheter och interagera med varandra.  

Ovan nämnda studier och deras perspektiv på det informella lärande är av stor betydelse för 
vår studie. Genom att studera kulturen och de sociala samspelen på arbetsplatsen kan vi få en 
ökad förståelse för hur det informella lärandet sker mellan medarbetare på en arbetsplats. Vi 
vill bidra till den forskning som finns genom att studera på vilket sätt medarbetarna använder 
sig av varandra för att utbyta kunskap och hur detta går till. Utifrån den forskning som 
presenterats ovan har vi fått en djupare förståelse för fenomenet informellt kunskapsutbyte, 
samt hur ett Community of Practice kan fungera på en arbetsplats och hur medarbetare kan 
lära av varandra. 
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4.	Teori	
	
I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för analysen. Vi har här valt att 
utgå ifrån teorin om Communities of Practice, vilken sätter den sociala aspekten av lärande i 
fokus. De kan ses som informella sociala nätverk där individerna inom detta nätverk kan ta 
del av varandras kunskap och därmed kan de lära sig av varandra. Genom användandet av 
Communities of Practice som teoretisk utgångspunkt kan vi således analysera den 
kunskapsdelning som sker på arbetsplatsen utifrån ett socialt perspektiv på lärande. Vi har för 
avsikt att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats använder sina kollegor för att utbyta 
kunskap. Det finns flera förslag till översättningar av Wengers begrepp till svenska. Vi 
upplever dock att dessa översättningar skapar en förvirring och otydlighet mellan begreppen 
och dess förhållande till varandra. Därmed har vi valt att genomgående behandla alla begrepp 
i deras ursprungsform. 
 

4.	1	Social	theory	of	learning	
Wenger (1998) beskriver att lärande traditionellt sett ses som en individuell process som har 
en början och ett slut, varför lärande behandlas som något explicit som bör separeras från våra 
andra aktiviteter. Med detta antagande skapar vi klassrum där studenter kan lära sig utan 
distraktioner. Tester utformas så att eleven testas individuellt och kunskap måste 
demonstreras utanför sin kontext och samarbete ses som fusk. Som ett resultat av detta ses 
stor del av den institutionella utbildningen som irrelevant och tråkig. Wenger (1998) föreslår 
därför att vi byter perspektiv på lärande och istället betraktar lärandet som något som sker 
genom våra upplevelser av världen. Tänk om lärande är något som en del av den mänskliga 
naturen i likhet med att sova eller äta? Tänk om vi skulle se på lärande som ett socialt 
fenomen som reflekterar mänsklighetens sociala natur? För att beskriva sin teori om lärande 
har Wenger (1998) utgått ifrån fyra antaganden:  

1. Vi är sociala varelser och detta är en central del av lärandet 
2. Kunskap är en fråga om kompetens (som till exempel att sjunga i ton, göra 

vetenskapliga upptäckter, laga maskiner, skriva poesi, växa upp som pojke eller flicka 
och så vidare) 

3. Att veta är en fråga om att delta i jakten på ett aktivt engagemang i världen 
4. Lärandet ska generera en upplevelse av världen och vårt engagemang i den som något 

meningsfullt.  

Med dessa antaganden går Wenger (1998) sedan vidare till att synliggöra vilka komponenter 
som är nödvändiga för att se socialt deltagande som en lärandeprocess:  

1. Meaning: ett sätt att tala om vår förmåga, individuellt och kollektivt och att uppleva 
vår värld som meningsfull 

2. Practice: Ett sätt att tala om de gemensamma historiska och sociala resurserna, 
ramarna och perspektiv och som ger ett gemensamt engagemang 

3. Community: Ett sätt att tala om de sociala koder som definieras som kunskap värd att 
erhålla 

4. Identity: Ett sätt att tala om hur lärande förändrar vem vi är och hjälper oss att skapa 
en identitet i förhållande till ett Community.  
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Bild 1. Komponenter inom Social theory of learning (ur Wenger, 1998) 

Denna modell illustrerar Wengers (1998) synsätt om Social theory of learning där 
komponenterna Meaning, Practice, Community och Identity måste inkluderas i den socialt 
deltagande lärprocessen. Han menar att varje komponent går att omplaceras inom cirkeln och 
därigenom byta plats med Learning, om detta sker skulle figuren ändock att vara 
betydelsefull.   
	

4.	2	Communities	of	Practice		
Ett Community of Practice kan definieras som ett mindre samhälle där en grupp människor 
delar en gemensam agenda, angelägenhet eller passion. Wenger (1998) menar att vi alla hör 
till olika Communities of Practice under olika tid och rum, hemma, på jobbet, i skolan och i 
vår hobby. Genom sociala kontexter och interaktion med varandra fördjupar vi tillsammans 
kunskapen kring ett specifikt ämne och jobbar mot gemensamma mål. Dessa finns över allt, vi 
tillhör inte bara ett utan flera stycken samtidigt, de förändras även över tid och är en 
integrerad del av vår vardag. De är så genomgripande och informella att de är totalt familjära 
och därför kommer de sällan i fokus (Wenger, 1998). Ett Community of Practice upprätthåller 
sig inte genom fasta deltagare, utan medlemmar kommer och går under tiden, det kommer 
ständigt in nya individer i gemenskapen (Wenger, 1998). Det är det inte tingen som förs 
vidare mellan nya och gamla medlemmar, utan det är en pågående social process där 
medlemmarna interagerar med varandra. Nykomlingar introduceras in i detta genom 
variationer av denna sociala process.   

4.	2.	1	Ett	annat	sätt	att	studera	lärande	
Wenger (1998) ser alltså inte på lärande som en separat aktivitet. Det är ingenting som sker 
när vi gör något specifikt eller som sker när vi inte gör något specifikt. Wenger talar om 
perspektiv och menar att genom att ha ett perspektiv på något inte är samma sak som att följa 
en instruktion som talar om för dig vad som ska göras. Han menar att det fungerar som en 
vägledning till vad som bör uppmärksammas, vilka svårigheter som kan uppstå och hur man 
bör behandla dessa svårigheter som kan uppstår.  

	
	
	



	 	 Teori	
	

	 16	

4.	2.	2	Avgränsningar	
I denna studie har vi valt att fokusera på två komponenter ur Wengers teori om Communities 
of Practice; Community och Meaning samt på hur Wengers (1998) Social theory of learning 
kan förstås genom dem. Studien kommer alltså att fokusera på hur informellt lärande sker och 
hur detta kan förstås med Wengers begrepp Community och Meaning samt hur de genom en 
tredje komponent; Learning, samverkar med varandra. Dessa komponenter kommer att vara 
den utgångspunkt för analys och bearbetning av det material som samlats in. Studien 
fokuserar på att förstå genom vilka processer det informella lärandet sker och har därför valt 
att lyfta ovanstående komponenter som analysverktyg för denna studie. Det är gruppen och 
dess interaktion som kommer att analyseras, därmed kommer individen och de praktiska 
komponenterna att stå tillbaka i denna studie. Då Wengers (1998) modell med komponenter 
för Social theory of learning bygger på en samverkan mellan dessa går det inte att helt 
utesluta någon komponent helt. De är beroende av varandra och kan inte helt förklaras utan 
varandra. Därför kommer vi i denna studie sätta de tre utvalda komponenterna i förgrunden 
och övriga komponenter i bakgrunden. De utvalda komponenterna ska därmed inte betraktas 
som ett uteslutande av övriga komponenter. 
 

4.	3	Community	 

Ett Community existerar därför att medlemmarna engagerar sig i handlingar, vars mening 
förhandlas fram inom gruppen. Gemenskap är inte summan av en grupp individer med ett 
visst kännetecken (Wenger, 1998). Communityt skapar en social grund till lärande och ett 
starkt Community genererar relationer som bygger på ömsesidig respekt och tillit anser 
Wenger (2002). Han menar att ett välfungerande Community uppmuntrar personalens vilja att 
dela med sig av sina idéer därför att lärande handlar lika mycket om att känna tillhörighet som 
det är en intellektuell process. Vidare förklarar Wenger (2002) att ett Community är en grupp 
människor som interagerar, lär och bygger relationer tillsammans. Detta leder till att de 
utvecklar ett gemensamt engagemang samt skapar en känsla av tillhörighet. Genom 
kollektivet delas en gemensam syn på arbetet, samtidigt som individens perspektiv skapar ett 
socialt lärosystem vilket överskrider dess medlemmar. Medlemmar använder sig av varandra 
som bollplank för att bygga på varandras idéer, detta gör att relationer mellan kollegor är 
viktiga och att frågor mellan kollegor blir väl mottagna. I vårt fall blir det särskilt intressant 
att analysera den studerade gruppen och dess relationer eftersom Wenger (2002) beskriver ett 
Community som kollektivt utvecklar ett gemensamt engagemang och använder varandra som 
bollplank för att utvecklas, detta kan förstås som ett sätt att sprida informell kunskap genom 
sociala nätverk.  
 

Ett Community är enligt Wenger (1998) indelat i tre dimensioner som förklarar relationen 
mellan Communityt och sammanhållningen. För att kunna bli en ny medlem inom 
Communityt behöver individen få tillträde till dessa tre dimensioner inom gruppen:
       

• Den första dimensionen är ömsesidigt engagemang: 
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Genom vilket medlemmar bygger upp och förhandlar medlemskapet. Det ömsesidiga 
engagemanget skapar inte automatiskt homogenitet, utan det skapar relationer mellan 
människor. Det förklarar hur medlemmarna interagerar med varandra genom gruppens värden 
och normer. Det handlar om att personalen gör saker tillsammans och skapar relationer. Som 
vi kommer att se nedan får ömsesidigt engagemang stor betydelse för hur de studerade sjuk- 
och undersköterskorna utbyter kunskap med varandra vilket kan ske genom exempelvis 
socialt stöd.  

• Den andra dimensionen är gemensamma intressen:  
Detta ger medlemmarna ett kollektivt mål och skapar en gemensam ansvarsskyldighet. Dessa 
gemensamma intressen förhandlas fram av individerna och en komplex reflektion utav det 
ömsesidiga engagemanget. Det ömsesidiga engagemanget kräver inte homogenitet och 
gemensamma intressen betyder inte att individerna är överens om allting. Faktum är att 
oenigheter kan ses som någonting produktivt som utvecklar och stärker Communityt. I vårt 
fall blir det särskilt intressant att analysera den studerade gruppens gemensamma intressen 
eftersom medarbetarna på arbetsplatsen ständigt arbetar mot kollektiva mål, såsom att ge bra 
vård.  

• Den tredje dimensionen är en delad repertoar: 

Detta betyder att gruppen har gemensamma objekt, ord, berättelser eller rutiner som har 
utvecklats över tid (Wenger, 1998). Denna dimension är ytterst intressant att analysera då 
arbetsplatsen präglas av gemensamma koder, rutiner och signaler.  
 

4.	4	Meaning	 
Wenger (1998) beskriver Meaning som en förhandlingsprocess mellan deltagande 
(participation) och förtingligande (refilication), där Meaning kan förstås som en erfarenhet i 
vardagslivet. Det är genom denna process vi förstår vår omvärld. Deltagandet sker aktivt 
genom tankar och tal, det skapar möjligheter till ömsesidigt deltagande och 
identitetsskapande. Förtingligandet är den process genom vilken Wenger (1998) beskriver 
vårt engagemang med världen. Det skapar våra erfarenheter genom olika objekt som till 
exempel nedskrivna lagar, instruktioner etcetera. Syftet med förtingligandet kan vara att göra 
abstrakta ting mer konkreta och således göra dessa enklare att tolka. Deltagande och 
förtingligande ska inte betraktas som enskilda processer, utan de samverkar genom en 
tvåfaldighet. Dessa två processer kan skapa en förståelse för hur medarbetare på en arbetsplats 
handlar och skapar erfarenheter genom att skapa mening (Wenger, 1998). Wenger (1998) 
hävdar också att medlemmarna måste utveckla deras repertoar, stil och diskurs inom 
Community of Practice. Detta genom att omförhandla meningen av olika element, producera 
eller adoptera verktyg, artefakter, representationer samt att samla och minnas händelser. 
Vidare behöver de även uppfinna nya termer och omdefiniera eller överge det gamla, berätta 
och återberätta historier samt skapa och bryta rutiner. I vårt fall får Meaning-begreppet stor 
betydelse eftersom vi är ute efter att studera och analysera hur medarbetarna deltar och 
förtingligar i vardagen genom erfarenheter för att skapa mening.  
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4.	5	Learning 
Wenger (1998) påstår att Communities of Practice består av historier av ömsesidigt 
engagemang, förhandlingar och utvecklingen av en gemensam spelplan. För att lärandet ska 
ske i dessa måste deltagarna utveckla former av ömsesidigt engagemang där de upptäcker hur 
individerna blir engagerade. De behöver även utveckla ömsesidiga relationer och identifiera 
identiteter, vem kan vad och vem är bra på vad och vem det är lätt eller svår att komma 
överens med. Medlemmarnas förståelse och inställning till dess Community of Practice är 
även av stor betydelse för lärandet, de måste själva ta ansvar för detta och behöver kämpa 
med att både definiera samt lösa motstridiga tolkningar om vad dessa handlar om. 

Ett Community of Practice består av system med likartade former av deltagande, genom detta 
formas och förändras generationer. Vid introduktionen av nykomlingar förändras gruppen på 
många olika sätt. De relationer som finns inom ett Community of Practice förändras genom 
en överlappande process. En nykomling blir så småningom en erfaren medlem och hjälper de 
oerfarna medlemmarna. Med dessa processer skapar medlemmarna nya identiteter genom sina 
nya perspektiv. Det är således genom lärandet vi formar vilka vi är och vad vi kan göra, detta 
gör lärandet till en fråga om identitet. Det gemensamma engagemanget får stor betydelse för 
hur vi förstår Learning som en viktig del av lärandet på arbetsplatsen. Genom att studera 
medarbetarnas inställning till deras Community of Practice kan vi förstå vilka processer som 
skapar ett informellt lärande. 
	

4.	7	Sammanfattning	 
Genom att studera hur medarbetare interagerar genom Wengers (1998) begrepp Community, 
Meaning och Learning vill vi utveckla kunskap om hur informellt kunskapsutbyte sker samt 
vilka sociala processer som påverkar detta. Bilden nedan är en egenkomponerad modell 
utifrån Wengers (1998) komponenter i Social theory of learning. Modellen illustrerar de 
begrepp som kommer ha en central del i analysen, där begreppen Community och Meaning 
kommer att vara dominerande. Begreppet Learning kommer användas för att förstå hur dessa 
två begrepp samverkar med varandra. Vi har valt att avgränsa vår analys och lägga fokus på 
ovan nämnda begrepp således kommer begreppen Practice och Identity inte att behandlas i 
denna studies analys. 

                        

Bild 2. Egen modell för analys baserad på Wengers modell för Social theory of learning (ur Wenger, 1998)
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5.	Metod		
	
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av forskningsprocessen. Vi kommer 
övergripande att beskriva vilka tillvägagångssätt som använts, hur urvalsprocessen har gått 
till, vilka etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till samt att presentera den valda metoden.   
	

5.	1	Metod	för	insamlandet	av	data		
Studiens metod valdes med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Uppsatsen syftar till att 
ge ökad förståelse för hur medarbetare på en arbetsplats använder sina kollegor för att utbyta 
kunskap, och har som mål att studera vid vilka tillfällen medarbetare använder sig av varandra 
för att utbyta kunskap och erfarenheter. Olika metoder kan vara lämpliga för att samla in data 
och valet av metod hänger till stor del på projektets forskningsfråga, därför rekommenderar 
Ahrne och Svensson (2016) att man ställer sig följande fyra frågor när man förbereder sig för 
att göra en undersökning:  

1. Vilken är vår forskningsfråga?  
2. Vilket eller vilka fenomen i världen handlar denna forskningsfråga om?  
3. Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen?  
4. Vilken eller vilka metoder kan ge oss dessa data?  

Med grund i dessa fyra frågor har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i form av både 
observationer och intervjuer. Observationer ger information om beteenden och kroppsspråk 
vilket kan vara avgörande för möjligheter och hinder till att kunskapsutbyte sker, samtidigt 
som intervjuer frambringar en djupare bild av medarbetarnas upplevelser av sina möjligheter 
att utbyta kunskap och erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2016). Att se världen genom 
deltagarnas ögon är något som det vanligen strävas efter i kvalitativ forskning, tack vare 
deltagande observationer kan en närmre kontakt skapas gentemot deltagaren, och därmed 
erhålla en mer korrekt syn på den sociala miljön som de ägnar sig åt. Detta på grund av att det 
är möjligt att avslöja underförstådda drag i den sociala tillvaron, samt att se vad människor 
faktiskt gör snarare än vad de säger att de gör (Bryman, 2015). Den flexibilitet intervjun 
erbjuder gör metoden attraktiv för många forskare, den är ett tillvägagångssätt att samla 
kunskaper om de sociala förhållandena, enskilda människors känslor och upplevelser (Ahrne 
& Svensson, 2016). Med dessa perspektiv är det möjligt att inneha en djupare förståelse för de 
processer som sker när kunskapsutbytet studeras.  
 

5.	2	Urval		
För att svara på syftet och undersöka hur medarbetare på en arbetsplats använder sina kollegor 
för att utbyta kunskap gjordes tre observationer samt tre intervjuer på en avdelning på det 
besökta sjukhuset. De medverkande hade olika yrkeskategorier och anställningstiden på 
avdelningen varierade från cirka ett halvår upp till 14 år. Detta innebar att deras 
arbetsuppgifter kunde variera och de hade olika ansvarsområden.  
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Vi kom i kontakt med den aktuella avdelningen genom en personlig kontakt inom 
organisationen. Organisationen valdes eftersom medarbetarna på avdelningen arbetar i en 
utmanande och utvecklande miljö. Vården är ett yrkesområde som till stor del präglas av 
snabba beslut och förmågan att samarbeta i team. Med bakgrund i den förförståelse som fanns 
för arbetsplatsens sätt att kommunicera, visste vi redan innan studien att det sker mycket 
kunskapsutbyte mellan medarbetarna. Även utifrån den beskrivning där organisationen 
benämner sig själva som ett universitetssjukhus där det alltid finns något nytt att lära, ser vi 
vårt urval som ett strategiskt urval, då vi aktivt har valt denna arbetsplats på grund av den 
dagliga kommunikationen.  

5.	3	Genomförande		
På det stora universitetssjukhuset har vi alltså genomfört observationer samt intervjuer. Ett 
skriftligt samtycke från avdelningschefen gav oss klartecken att genomföra studien. 
Medarbetarna fick information om studien genom gruppchefen som öppet frågade vilka som 
kunde tänka sig att vara med, i och med detta lades även ett informationsblad ut i 
personalrummet med information om vad studien gick ut på, vad vi skulle göra på 
arbetsplatsen och att materialet skulle behandlas konfidentiellt i studien. Vid medverkande 
fick vi ett muntligt samtycke att observera samt intervjua personerna. Innan observationerna 
började signerades avdelningens sekretessavtal om att ingen information angående patienter 
får föras vidare.  

5.	3.	1	Observation	
En medarbetare per dag observerades gemensamt för att studera vad den medarbetare gjorde, 
på vilket sätt och med vilka denne kommunicerade. Valet att observera en individ istället för 
att välja ett utrymme på arbetsplatsen och observera all personal som arbetar i korridorerna 
bygger på den förförståelse vi haft till arbetsplatsen. Då vi vet att personalen ständigt är i 
rörelse och förflyttar sig kring avdelningens olika utrymmen, ansåg vi att det kunde bli svårt 
att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle om vi hade valt att observera all personal. Genom 
att välja en medarbetare som en fast punkt under observationerna kunde vi fokusera på 
individen samt de kollegor som denne kommunicerar med. Totalt observerades tre personer 
under tre olika dagar. Samtliga observationer skedde endast i de allmänna utrymmena på 
avdelningen och därmed var vi aldrig in på patientsalarna, således kan deltagandet ses som ett 
partiellt deltagande. Denna typ av deltagande innebär enligt Ahrne och Svensson (2016) att 
observatören deltar i vissa aspekter men inte i andra, vilket representerar insamlandet av 
material för denna studie, vidare menar de även att forskaren kan genom detta 
tillvägagångssätt behålla sin självständighet.   

Under observationerna fördes anteckningar utifrån det som ansågs vara intressant och 
uppseendeväckande utifrån syfte samt frågeställningar. En observationsanteckning kunde 
således bestå av en beskrivning av en observerad händelse eller vara en reflektion utav en 
upplevd känsla. Bryman (2015) har formulerat några generella principer som är bra att tänka 
på vid skrivandet av fältanteckningar. Några av dessa principer är: skriva ned kortfattat direkt 
vid händelsen, skriva ut mer fullständiga noteringar senast i slutet av dagen, ta med detaljer 
som plats och deltagande personer samt att anteckningarna ska vara levande och tydliga. 
Dessa råd följdes och uppmärksammades under alla tre observationer för att få ett så korrekt 
material som möjligt samt för att dagen så detaljerat som möjligt skulle kommas ihåg. När 
arbetsdagen sedan var slut gjordes en genomgång av dagen och vad som antecknats, för att 
skriva rent och förtydliga det som skrivits. Slutligen skrevs en sammanfattning för varje dag 
där bådas reflektioner fanns med.  
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5.	3.	2	Intervjuer	
Att komplettera observationerna med semistrukturerade intervjuer ansåg vi var av betydelse 
då det kan finnas en risk att väsentlig information utelämnas. Intervjuerna gjorde det även 
möjligt att ställa följdfrågor till det som tidigare observerats, vilket resulterade i en djupare 
förståelse för situationen.  

Cirka en vecka efter observationen av en medarbetare genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med denne som varade cirka 30 minuter. Syftet med att göra intervjuer var att av 
betydelse för att ingen väsentlig information skulle utelämnas. Genom att komplettera våra 
observationer med intervjuer kunde empirin analyseras utifrån vad vi har observerat men även 
utifrån deltagarnas upplevelser av fenomenet. Intervjuerna gav även möjlighet till följdfrågor 
av det som tidigare observerats, vilket resulterade i att vi fick en djupare förståelse för 
empirin. Innan intervjun startade fick varje intervjuperson ett samtyckesformulär som skulle 
skrivas under. Detta formulär informerade om att intervjun skulle spelas in, att allt material i 
studien skulle behandlas konfidentiellt och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun. 
I och med användandet av semistrukturerade intervjuer formulerades en intervjuguide med 
frågor som behandlade specifika teman vilka önskades bli besvarade (jfr Bryman, 2015). En 
fördel med att användandet av semistrukturerade intervjuer är att det finns en möjlighet till att 
både hoppa över frågor samt att ställa följdfrågor eller byta ordning på frågorna (jfr Ahrne & 
Svensson, 2016). Bryman (2015) ger ett antal grundläggande råd vid utformandet av en 
intervjuguide exempelvis; inte ställa ledande frågor, notera bakgrundsinformation, formulera 
frågor som underlättar för undersökningens frågeställningar. När intervjuguiden utformades 
tog vi hänsyn till dessa råd för att disponera en så bra intervjuguide som möjligt. Valet av att 
genomföra observationer innan intervjuerna grundades genom två aspekter. Den första 
aspekten handlade om att se hur kunskapsdelningen går till utifrån det som kunde studeras. 
Den andra aspekten var att få en inblick i hur medarbetaren själv upplevde det samt att 
säkerställa att de frågor som ställdes var relevanta för medarbetaren. Genom anteckningar 
från observationerna var det möjligt att anpassa frågorna till den enskilde medarbetaren och 
ställa frågor om sådant som vi hade lagt märke till under den dagen då vi observerade. Under 
alla tre intervjuer delades ansvarsområden upp där en av oss hade huvudfokus på att ställa 
frågor och den andra på att anteckna för att sedan kunna följa upp med följdfrågor (jfr Ahrne 
& Svensson, 2016). Intervjuerna spelades in för att säkerställa att inget skulle missas i 
anteckningarna samt för att det sedan skulle vara möjligt att gå tillbaka i inspelningen vid 
transkribering. Efter det att varje intervju transkriberades materialet i enskildhet för att 
undvika störande moment. Tack vare att vi själva transkriberade intervjuerna fanns det 
möjlighet för oss att bli förtrogna med materialet och kunde därmed börja påbörja 
tolkningsarbetet redan under själva transkriberingen (jfr Ahrne & Svensson, 2016).   
	

	

	

	

	

	

	



	 	 Metod	
	

	 22	

5.	4	Databearbetning	och	analysmetod		
Redan under transkriberingen påbörjade vi vår analys. Efter själva transkriberingen läste vi 
igenom det samlade materialet, det vill säga transkripten från intervjuerna och 
observationsanteckningarna. Då transkriberingarna av intervjuerna var genomförda fortsatte 
vi analysen med att läsa igenom alla transkriberingar och intervjuer samt anteckningar från 
observationerna. Efter den noggranna läsningen vilket resulterade i en vid helhetsuppfattning 
skrevs både transkriberingarna samt observationsanteckningarna ut för att sedan klippas isär. 
När alla delar var isär klippta delades dessa utsagor upp i olika rubriker som besvarade 
studiens frågeställningar på olika sätt; På vilket sätt utbyter medarbetare kunskap med 
varandra? Vid vilka tillfällen tar medarbetare initiativ till att utbyta kunskap med varandra? 
Vad avgör vem medarbetare väljer att vända sig till? De rubriker som kristalliserades för att 
besvara forskningsfrågorna var; Snabba möten, Direkt fråga en specifik kollega, Informella 
samtal, Mötessituationer, Informella samtal under raster, När de inte kommer vidare i sitt 
arbete, För att stötta en kollega, Aktivt letar upp någon som har erfarenhet och När de ser 
någon som de tror kan svara. 

I analysen använder vi oss av material från både observationerna och intervjuerna. Då dessa 
är av olika karaktär har vi valt att namnge alla observationer med egna reflektioner som 
observationsanteckningar, och alla beskrivningar av en observerad händelse har namngetts till 
observation och vart denna observation tagit plats. Intervjucitaten benämns i texten som 
respondent 1, 2 eller 3 
	

5.	5	Etiska	aspekter	 
Under hela studiens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2016). Innan varje intervju fick de berörda ett samtyckesformulär som de 
skrev under om de önskade vara med i studien. Detta formulär innehöll information om hur 
studien skulle gå till väga, hur materialet skulle nyttjas, att den enskilda individen skulle 
behandlas konfidentiellt under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204), att deltagandet var frivilligt samt att det under studiens gång 
var möjligt att avbryta deltagandet. I samtyckesformuläret framfördes det även att studien 
slutligen skulle komma att publiceras i DiVA. Vidare skickades även ett samtyckesformulär 
till den berörda avdelningschefen för att få en fullmakt till att genomföra observationer samt 
ljudinspelningar vid intervjuer. Med hänsyn till patientsekretessen skrev vi på ett 
sekretessavtal som i stora drag behandlade att ingen information om patienterna skall nämnas 
för oberörda parter.  
 
För att följa de etiska principerna beslutades att samtliga namn i studien skulle tas bort. 
Däremot föreföll det enligt oss intressant att tydliggöra att studien har genomförts på ett 
universitetssjukhus. Detta är av intresse bland annat med anledning av att medarbetarna på 
denna arbetsplats är vana vid att handleda studenter och har ständigt kontakt med utbildning 
och kunskapsutveckling, samt på grund av att de dagligen arbetar nära varandra i sociala 
samspel.  
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Eftersom studien har sitt fokus på hur personalen på arbetsplatsen delar erfarenheter och 
kunskap med varandra, har beslut fattats att inte observera då personalen är inne på salarna 
med patienterna. Detta val gjordes för att minska risken att röja någon form av information 
om patienterna, men även på grund av att det i denna studie inte bedömdes att vård aspekten 
var angelägen. Det finns dock en medvetenhet om att detta val kan generera förlorad 
information om hur de kommunicerar inne på salarna samt hur de tar hjälp av varandra. 
Däremot diskuterar medarbetarna med varandra både innan och efter det att de har varit inne 
hos en patient, därmed bedömer vi ändock materialet som tillfredsställande för studien.   
 
Då det varit betydelsefullt att ingen obehörig skulle kunna ta del av det material som samlats 
in under studien, har allt datamaterial förvaras på datorer som är lösenordskyddade. De 
anteckningar som fördes med papper och penna skrevs efter varje observations dag ned på 
datorn, när kopian i dataform var renskriven revs papperskopian sönder och kasserades. Efter 
avslutad studie kommer all information som lagrats digitalt att kasseras. 

	

5.	6	Tillförlitlighet	
Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta har blivit omdiskuterade i relation till 
kvalitativ forskning. Dessa begrepp har sitt ursprung i kvantitativ forskning och 
naturvetenskapen och är således mer inriktade på att mäta den insamlade datan. Den 
kvalitativa forskningen har sin utgångspunkt i att studera den sociala verkligheten har den inte 
som mål att mäta ett fenomen, fokus ligger på att få en djupare förståelse för fenomenet 
(Bryman 2015). Istället för att använda validitet och reliabilitet för att säkerställa kvalitén på 
sin forskning har vissa forskare istället valt att använda sig av andra begrepp såsom 
tillförlitlighet och dess fyra delkriterier för att bedöma standarden på en kvalitativ studie 
(Bryman 2015).  

Tillförlitlighet handlar om med vilken noggrannhet och systematiskt förhållningssätt 
forskaren behandlar forskningsprocessen. Med detta menas hur tillförlitliga och trovärdiga 
resultaten är i förhållande till vilket tillvägagångssätt datainsamling och analys genomförts 
(jfr Bryman, 2015). Tillförlitligheten delas upp i fyra stycken delkriterier; Trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet utgår från den kvalitativa domänens syn att alla individer har en egen subjektiv 
uppfattning av verkligheten således är det inte möjligt att utgå ifrån att det finns endast en 
sanning (Bryman, 2015). Därför söker denna studie inte efter en universell sanning utan har 
som mål att genom observationer och intervjuer undersöka hur fenomenet informellt 
kunskapsutbyte kan komma till uttryck genom Wengers teori om Communities of Practice. 
Överförbarhet handlar om i hur stor grad denna studie kan generaliseras till andra grupper och 
miljöer. Denna möjlighet kan vara begränsad inom kvalitativ forskning då man ofta studerar 
ett specifikt fenomen i en specifik miljö. Dock menar Bryman (2015) att genom att tydlig och 
fylligt beskriva genom vilket tillvägagångssätt som fenomenet har studerats, skapas det en 
databas som ett verktyg för att bedöma om detta är överförbart till en annan miljö. Denna 
studie söker således en djupare förståelse för fenomenet informellt kunskapsutbyte i 
förhållande till Communities of Practice, och strävar efter att inspirera till vidare forskning 
inom området genom att tydligt och fylligt beskriva hur fenomenet har studerats och på detta 
sätt skapa en generaliserbarhet. Pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till 
reliabilitet, med detta menas att för att för att studien ska upprätthålla en god pålitlighet bör 
den insamlade datan även granskas av en utomstående forskare. Om en annan forskare kan 
urskilja samma teman och resultat, stärks studiens pålitlighet. Denna metod är tidskrävande 
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och därför inte så vanligt förekommande (Bryman, 2015). Däremot menar Bryman (2015) att 
det finns en annan metod för att stärka pålitligheten och den innebär att forskaren säkerställer 
en transparent och fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla moment. Detta 
innebär att forskaren tydligt beskriver sitt tillvägagångssätt och exakt redogör för de val som 
gjorts i varje moment. Ingen annan forskare har tagit del av studiens analysmaterial dock har 
alla moment och val som gjorts under analysprocessen redogjorts. Möjlighet att styrka och 
konfirmera de resultat som studien redovisar syftar till att forskaren inte kan utgå från en 
fullständig objektivitet men att denne säkerställer att han eller hon har agerat i god tro. Med 
det menas att det tydligt ska kunna urskiljas att forskarens personliga värderingar eller att den 
teoretiska inriktningen inte har påverkat studiens slutsatser (Bryman, 2015). Alla delmoment i 
denna studie har noggrant beskrivits och stor vikt har lagts vid att motivera varje steg i 
processen.  
 

5.	7	Generaliserbarhet 
Frågan om en studies generaliserbarhet är omdiskuterad inom kvalitativa studier och i vilken 
grad dessa studier ska förhålla sig till detta begrepp. Larsson (2009) säger att helt och hållet ta 
avstånd till begreppet generaliserbarhet i en kvalitativ studie inte är det rätta 
tillvägagångssättet. Han menar att genom att inte generalisera eller resonera kring en studies 
generaliserbarhet blir det svårt att ta denne seriöst. Författaren måste således visa en ambition 
att säga något om det studerade fenomenet utanför den studerade kontexten. Vidare menar 
Larsson (2009) att alla studier eller experiment delar samma problem; 1. De är utförda på ett 
begränsat antal individer, 2. De utförs inom en specifik kontext. Trots detta accepterar den 
akademiska världen dessa studier som sätt att erhålla kunskap.  
 
Vidare hävdar Larsson (2009) att varje författare bör välja det resonemang som bäst lämpar 
sig för deras studie. För denna studie faller generalisering genom igenkännande av mönster 
vara bäst lämpad för att resonera om studiens generaliserbarhet, då analysen har utgått från de 
teoretiska utgångspunkterna för att sedan hitta skillnader i empirin. Generalisering genom 
igenkännande av mönster betyder att forskning kan generera ett sätt att se på något, ofta med 
ambitionen att genomskåda gamla vedertagna sätt att förstå ett fenomen. Dessa tolkningar 
genererar teoretiska grunder eller beskrivningar som åskådliggör mönster i empirin. På detta 
sätt uppmanas läsaren att upptäcka saker de inte sett förut. Detta kan ses som en variation av 
generalisering då de beskrivna mönstren kan kännas igen i nya studier (Larsson, 2009). 
Genom att studera informellt lärande utifrån Wengers (1998) begrepp Communities of 
Practice skapas en generaliserbarhet i studien då detta fenomen kan ses i många olika 
kontexter. På detta sätt åskådliggör denna studie mönster som kan kännas igen och förstås på 
andra arbetsplatser. 
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5.	8	Metoddiskussion	
Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur informellt kunskapsutbyte mellan 
medarbetare i arbetslivet sker. För att studera detta ansåg vi att observationer var den bäst 
lämpade metoden. Genom observationer finns det en möjlighet att se hur medarbetarna 
utbyter kunskap med varandra, snarare än vad de själva säger att de gör. En fördel med att 
genomföra observationer är att det är möjligt att se det sociala samspelet mellan 
medarbetarna, vilket är av intresse för studiens syfte. 

Observationerna utfördes som tidigare nämnt gemensamt. Detta val baseras på att en av oss 
har tidigare arbetslivserfarenhet inom vårdyrket och är därmed familjär med miljön samt de 
termer och begrepp som används i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Beträffande detta 
så kom vi även att uppmärksamma olika perspektiv, vilket även mynnade ut i att 
observationsanteckningarna innefattade olika synvinklar. Genom att således utföra 
observationerna tillsammans reducerades risken att viktig information förbisågs.  

Att komplettera observationerna med semistrukturerade intervjuer ansåg vi var av betydelse 
då det kan finnas en risk att väsentlig information utelämnas. Intervjuerna gjorde det även 
möjligt att ställa följdfrågor till det som tidigare observerats, vilket resulterade i en djupare 
förståelse för situationen.  

Vi är medvetna om att fler observationer samt intervjuer hade varit att föredra för att styrka 
studiens resultat och trovärdighet men då det har varit en tidsbegränsad undersökning fanns 
det inte möjlighet till detta. Till följd av den tidsmässiga begränsningen fanns det heller inte 
tid till en lång acklimatiseringsfas, vilket härledde till att vi inte heller kunde bekanta oss med 
undersökningsfältet innan studien (jfr Ahrne & Svensson, 2016). Detta kunde dock lindras då 
en av oss redan var bekant med det undersökta fältet. Ahrne och Svensson (2016) anser att ett 
urval måste bestå av mellan tio till femton intervjuer för att vara representativt, samtidigt som 
de förespråkar att forskaren ska uppnå en mättnad, det vill säga att samma svarsmönster 
återkommer. Urvalet till studien baseras på tre medarbetare vilket ses som litet utifrån en 
intervjustudie, men då denna studie bygger på de observationer som genomförts under hela 
arbetsdagar kom svarsmönstren att bli mättade. 
 
Frågan om forskareffekt är något som också måste adresseras. Bryman (2015) talar om den 
“reaktiva mätningseffekten” där forskaren på ett negativt sätt påverkar de data som samlas in. 
Denna effekt är aktuell i alla undersökningar där deltagarna vet om att de är studerade. Vidare 
säger Bryman (2015) att denna effekt inte är helt enkel att hantera. Likaså ställs vi inför 
samma problematik vid våra intervjutillfällen och Bryman (2015) säger att intervjusituationen 
kan betraktas som en onaturlig kontext som påverkar deltagaren. Bryman (2015) noterar 
också att både intervjuer och observationer ställs inför påverkanseffekter där samtal och 
samspel med observatören är en onaturlig del av den undersökta miljön. En reaktiv effekt vid 
deltagande observationer är störst i början men deltagarna vänjer sig vid att bli observerade. 
Således minskar forskarens påverkan efter hand (jfr Bryman 2015). En annan faktor som talar 
för att forskareffekten inte var allt för stor är det faktum att deltagarens medvetenhet om 
observatören minskar då denne får andra saker att fokusera på. Då arbetsplatsen präglas av ett 
högt arbetstempo med mycket att göra blir effekten av observatörens närvaro mindre (jfr 
Bryman 2015).  
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6.	Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet i anslutning till den empiri som studien 
ligger till grund för. I analysen av materialet har likheter och skillnader lyfts fram för att 
belysa olika tillvägagångssätt för hur det informella kunskapsutbytet sker. Fokus har lagts på 
interaktionen mellan medarbetare för att studera vad som sker, snarare än vad deltagarna tror 
sker och således är det observationerna som utgör huvudmaterialet i studien. Intervjuerna har 
analyserats med utgångspunkt i resultat från observationerna och har som funktion att skapa 
en djupare förståelse för de processer där individen medvetet söker kunskap.  
  

 

Bild 3: Egen modell baserad på Wengers Social theory of learning (ur Wenger, 1998) 

 

6.	1	På	vilket	sätt	utbyter	medarbetare	kunskap	med	varandra?	 
Under observationerna kunde vi urskilja fem olika sätt vilket medarbetare utbyter kunskap på. 
Dessa var; via snabba möten, närmare bestämt när medarbetaren springer på en kollega eller 
genom ett snabbt meningsutbyte i förbifarten, genom att direkt fråga, en kollega som de tror 
sig kunna hjälpa dem, i de informella samtal som kollegorna har med varandra, via bestämda 
mötessituationer samt på gemensamma raster. Resultatet för denna forskningsfråga; på vilket 
sätt utbyter medarbetare kunskap med varandra? besvaras enbart utifrån observationerna.  

6.	1.	1	Snabba	möten	
Mycket av den kommunikation som sker på arbetsplatsen är genom snabba möten, det vill 
säga genom korta frågor i förbifarten. Kommunikation i korridorerna har ett positivt 
inflytande på klimatet då personalen ständigt uppmärksammar varandra när de möts, detta kan 
te sig både genom skämt eller enklare frågor. Citatet nedan visar en form av en enkel fråga 
som ställs till en kollega. 
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Kollega i korridoren frågar en medarbetare om vart numret på spolon sitter. Medarbetaren svarar 
att det står på den blåa lappen. (Observation, korridor) 

Citatet ger ett exempel på hur en enklare fråga i förbifarten kan te sig på arbetsplatsen. 
Genom dessa snabba möten kommunicerar medarbetarna ständigt med varandra, vilket 
främjar relationerna på arbetsplatsen. Till följd av de goda relationerna finns det även ett stort 
intresse för att hjälpa varandra när det finns tid. Nedanstående citat visar hur medarbetarna 
kan kommunicera i förbifarten.  

Mycket snabba möten i korridoren, en kommenterar, de stannar upp och beskriver vart, hur och 
vad de kan göra för kollegan. Utbyter moraliskt stöd om dagens beslut och händelser genom att 
diskutera problem och stötta varandra i de beslut som tas. De talar mycket om känslor och 
upplevelser, hur patienterna är och hur de uppför sig. Om patienten är söt, ledsen, snäll eller arg. 
(Observationsanteckning) 

Citatet visar hur medarbetarna kan stanna upp varandra för att stämma av eller fråga om det 
finns något som personen behöver hjälp med, antingen endast moraliskt eller fysisk hjälp med 
en arbetsuppgift. Hela arbetsplatsen präglas av korta frågor när medarbetarna går förbi 
varandra, vilket resulterar i att det ständigt är ett flöde av informationsutbyte.   

Pågår hela tiden utbyte av information. Frågor ställs och det diskuteras bästa möjliga 
tillvägagångssätt. Allt verkar ske som i farten, när man ändå går förbi varandra. 
(Observationsanteckning) 

Detta citat belyser flödet av information som ideligen delas. Under observationerna upplevdes 
det stundtals att en del av frågeställningarna endast ställdes vid ett tillfälle för att “passa på” 
när en kollega passerade, snarare än att de faktiskt behövde hjälp. Detta kan dock förekomma 
på grund av att medarbetaren vill ha ett moraliskt stöd från en kollega och därmed ställs en 
retorisk fråga endast för att kontrollera att denne har tänkt rätt.  

6.	1.	2	Direkt	fråga	en	specifik	kollega		
Utbytet av kunskap sker stundtals även via kontrollfrågor då en medarbetare passerar, vilket 
påvisas i anteckningen nedan;    

Kollega passerar i korridoren och frågar en annan kollega om hon har lagt prover i kylskåpet. 
Kollegan svarar ja och fråga om de inte ska ligga där. Den första kollegan svarar nej inte 
blodprover och fortsätter att gå. (Observation, korridor) 

Citatet demonstrerar hur en kort retorisk fråga kan ställas i förbifarten. I denna situation vet 
personen redan vem som har lagt provet i kylskåpet och ställer den retoriska frågan till 
kollegan för att instruera att hanteringen inte har skett på ett korrekt sätt. Detta påvisar 
ytterligare ett tillvägagångssätt gällande på hur medarbetarna utbyter kunskap genom att 
vända sig till en specifik kollega. Det kan vara för att undervisa eller för att ställa en fråga till 
en kollega som de tror har kunskap och tid att hjälpa. Nedanstående observation är en typisk 
händelse som observerades ofta när medarbetare passerade i korridoren.   

Två kollegor samtalar i korridoren: - “Vi kan titta på det tillsammans sen”. (Observation, korridor) 

Detta visar att medarbetare utbyter informell kunskap genom att använda sig av den 
gemensamma kunskapen och tillsammans lösa ett problem som har uppstått. På detta sätt 
överförs kunskap och erfarenhet mellan kollegor och blir till en kollektiv kunskap. 
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Ett informellt kunskapsutbyte sker inte enbart genom att den som behöver hjälp frågar en 
kollega. Vi kunde även observera att om en medarbetare har tid och/eller ser att en kollega 
funderar på någonting skedde informellt kunskapsutbyte genom en direkt fråga om de kunde 
hjälpa till med något. Citatet nedan visar hur en medarbetare tar kontakt med en kollega för 
att erbjuda hjälp.  

X frågar om det är något en kollega vill ha hjälp med. Kollegan säger ja och vill ha hjälp med en 
sak och att föra in det i datorn. De diskuterar och X frågar om det är något annat som hon kan 
hjälpa till med, hjälper sedan kollegan att prioritera de uppgifter som finns att göra. De bollar 
tankar kring bästa tillvägagångssätt och hjälper till med att svara på en av kollegans patienter som 
ringer och vill ha hjälp. (Observation, datormodul) 

 
Detta åskådliggör att medarbetarna tar sig tid och lyssnar på varandra. Genom att fråga om det 
går att hjälpa till på något sätt för att avlasta en kollega. På detta sätt erbjuder kollegan sin 
kunskap och erfarenhet för att hjälpa en medarbetare och ett informellt kunskapsutbyte sker. 

6.	1.	3	Informella	samtal	
Som tidigare behandlats i citaten ovan kan sättet att utbyta kunskap variera och behöver inte 
endast gå till genom att den som behöver hjälp frågar någon aktivt, utan att kollegorna 
stämmer av med varandra ifall de kan hjälpa till med något när möjlighet ges. Observationen 
nedan visar hur två kollegor i ett vårdlag samarbetar och bidrar med kunskap och information 
för bästa möjliga resultat.  
 

Jag upplever att personalen samordnar med varandra, diskuterar olika uppgifter. Sköterskan kan 
förklara något som hon behöver göra eller något som anses vara viktigt med en patient och då kan 
undersköterskan bidra med information om patienten och kunskap som kan hjälpa. 
(Observationsanteckning) 

På detta sätt används den informella kunskapen som en summering av kollegornas 
gemensamma kompetenser. Arbetet är uppbyggt kring samtal med kollegor, de som arbetar i 
samma vårdlag stämmer av med varandra löpande under ett arbetspass, de diskuterar med 
varandra, de bollar idéer med varandra för att komma fram till bra lösningar och de bidrar med 
kunskap från sin specifika yrkeskategori. Samtalen är en del av dagens arbetsrutiner och 
vårdlagen sluter samman för att se att arbetet flyter på och genom detta skapar de en 
tillgänglighet där kollegor får möjligheter att ställa frågor till varandra och att använda sig av 
den kollektiva kunskapen. Många observationer gjordes av just sådana samtal, nedanstående 
citat är ett exempel på detta.  
 

Sköterska och undersköterska pratar ihop sig om patienterna för att sammanställa vad de har att 
göra och för att få en överblick över vad alla har att göra och att allt blir gjort. Detta antecknas för 
att det inte ska glömmas bort. (Observation, arbetsmodul) 

Dessa samtal är en stor del av det vardagliga arbetet. Kollegor rådfrågar och bollar idéer och 
tankar. I citatet nedan kan vi se hur två kollegor diskuterar huruvida en patient bör fasta inför 
en undersökning. Den mer erfarne kollegan delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på 
hur den yngre kollegan kan tänka. Detta är ett vardagligt samtal som inte är ovanligt i studiens 
observationer.  

En diskussion om fastande inför undersökning. X får råd från en kollega om hur hon ska tänka och 
vad kollegan tror och rekommenderar. (Observation, korridor) 
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Det informella kunskapsutbytet sker i de vardagliga samtalen och frågor ställs som en naturlig 
del av dessa. Det sker så naturligt att de nästan går obemärkt förbi. Det visas i ytterligare 
genom citaten nedan, där kollegor genom helt vardagliga samtal utbyter kunskap som är av 
värde. 

Överrapportering mellan nattens- och dagens personal: -” 11:an det skulle tas en X, är det på 
papper?” -”Nej, det är i datorn och det är kl. 11:00 så strax innan du ger Y” De avslutar med ett 
skämt och säger hej då. (Observation, arbetsmodul) 

- ”Hur går det?” 
- “Bra, för dig?” 
- “Bra, det är frukost kvar till henne, hon är fortfarande ledsen. Du kommer väl ihåg att tvätta 
händerna när du går in och ut?”. (Observation, arbetsmodul) 

Detta är betydande för hur den informella kunskapen sprids mellan kollegor och gör att 
medarbetarna genom handlingar, erfarenheter och samtal erhåller informell kunskap. Den 
informella kunskapen sprids således mellan kollegor och genererar en kollektiv kunskap som 
sträcker sig utanför individerna på avdelningen.  

6.	1.	4	Mötessituationer		
Varje morgon har dagpersonalen ett möte där de går igenom dagen, samtidigt som alla även får 
möjlighet att framföra något som exempelvis behöver förbättras eller vad som behövs tänkas 
på.  

Under vardagarna samlas dagens arbetsstyrka efter ungefär en timmes arbete på morgonen. Under 
dessa möten, som leds av en gruppchef, går personalen igenom hur dagen ser ut. Alla vårdlag får 
tala om hur de har det och om det är något speciellt med någon av deras patienter. Gruppchefen går 
igenom arbetsuppgifter som är utöver vården av patienterna och fördelar dessa bland personalen. 
Personalen uppmuntras att följa med kollegor för att ta del och lära sig av moment som de inte är 
bekanta med. (Observation, morgonmöte) 

Denna rutin bidrar till att medlemmarna jobbar mot gemensamma mål och att alla medlemmar 
ses och hörs, de får således vara med och förhandla fram sitt medlemskap inom gruppen. 
Mötet stärker arbetsplatsens rutiner och även dess gemensamma objekt, ord och berättelser 
genom en social interaktion och arbetsfördelning. Det blir även tydligt att det på arbetsplatsen 
uppmuntras till att dela med sig och ta del av varandras kunskaper då gruppchefen tydligt 
frågar och uppmuntrar personalen att ta sig tid till att följa med på moment som de inte är 
bekanta med. Morgonmötet representerar även ett forum där medarbetarna snabbt kan få ut 
och dela information till många medarbetare. Nedanstående citat beskriver hur en 
medarbetare tillrättavisar sina kollegor och förklarar hur en uppgift görs. Detta för att 
rutinerna på arbetet ska fungera och att det vardagliga arbetet ska ske smidigt. 

[...] Mötet fortsätter och man informerar om att det är tvätt inventering idag, ansvarig medarbetare 
förklarar vad det innebär och hur man ska gå tillväga. En medarbetare informerar och uppmanar 
kollegorna om att de måste bli bättre på att beställa syrgastuber. Igår hade de haft 6 stycken tomma 
syrgastuber på avdelningen, detta är inte bra om de måste skicka patienter med syrgas på 
undersökning. Medarbetaren avslutar uppmaningen med att förklara hur man ska gå tillväga för att 
beställa syrgastuber och att detta är något som man kan göra vilken tid som helst, det behöver inte 
ske under dagtid. (Observation, morgonmöte) 

Observationen är ett tydligt exempel på de forum genom vilket kunskap erhålls och sprids på 
arbetsplatsen. Kunskapen är således inte bara individuell utan kollektiv och något som flödar 
via individerna ut till kollektivet. 
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6.	1.	5	Informella	samtal	under	raster 
Kulturen speglas tydligt vid observationer av arbetsplatsens raster. Vilka speglas av en god 
och skämtsam stämning där personalen strävar efter att ha det trevligt och skapa ett andrum i 
vardagen. Även under rasterna sker erfarenhetsutbyten där medarbetarna delar med sig av 
anekdoter och tidigare erfarenheter och på detta sätt sker ett informellt lärande mellan 
kollegorna. 

Under rasten delar man med sig av anekdoter, skämtar om oss observatörer och huruvida vi får 
sitta med dem som en del av gruppen eller om vi måste sitta avsides utanför gemenskapen. Andra 
skämt och god stämning fortlöper. En medarbetare delar med sig av en bra praktik hon gjort, hon 
förklarar hur den gick till, varför den var bra, vad hon lärde sig utav den och varför. (Observation, 
personalrum)  

Citatet ovan visar hur den informella kunskapen sprids på arbetsplatsen genom vardagliga 
samtal vars egentliga syfte inte är att sprida kunskap. Vilket vi tolkar som att informellt 
kunskapsutbyte sker genom vardagliga samtal, utan att medarbetaren medvetet har detta som 
mål med konversationen. Vidare visar flera av de observationer som gjorts under rasterna att 
dessa är ett forum där kollegorna utbyter erfarenheter och där informella kunskapsutbyten 
sker men även att detta är ett forum för andrum och paus, där kollegorna skämtar med 
varandra och stämningen är god. 

Allmänt god stämning. De pratar om det mesta. Utbyter erfarenheter och berättar vad de har gjort 
med sina patienter. Det diskuteras om allt ifrån den egna hälsan till politik och roliga anekdoter. 
(Observation, personalrum) 

Sammanfattningsvis visar observationerna från rasterna att information och informellt 
kunskapsutbyte sker som en integrerad del av de vardagliga samtalen. De ämnen som 
behandlas är många vilket innebär att samtalen snabbt skiftar fokus från att beskriva en rutin 
till att det ska bli trevligt med jul fika. 
 

6.	 2	 Vid	 vilka	 tillfällen	 tar	 medarbetare	 initiativ	 till	 att	 utbyta	 kunskap	 med	
varandra?	
De tillfällen som medarbetare utbyter kunskap med varandra visade sig vara då de inte 
kommer vidare med sitt arbete och när de upplevde att en kollega behöver stöd i det dagliga 
arbetet. Denna forskningsfråga; vid vilka tillfällen tar medarbetare initiativ till att utbyta 
kunskap med varandra? besvaras både med hjälp av resultatet utifrån observationer samt 
intervjuer.  

6.	2.	1	När	de	inte	kommer	vidare	i	sitt	arbete 
Ett sätt att förstå och synliggöra hur informellt kunskapsutbyte sker är att studera de processer 
genom vilka medarbetarna agerar när de stöter på problem. Studiens observationer visar 
otaliga tillfällen där personalen ställs inför olika problem.  

X talar med en kollega om denne vet hur en procedur går till. Det vet hon inte och ifrågasätter om 
X är säker på att det är han som ska göra detta. X svarar med att han måste ringa avdelning X och 
kolla upp detta. De fortsätter att diskutera olika alternativa tillvägagångssätt. Kollegan erbjuder sig 
att hjälpa till med andra uppgifter medan X ringer samtalet. (Observation, arbetsmodul) 
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Vid flera tillfällen observerades hur personalen ställdes inför problem som behövdes lösas. 
För att hantera och lösa dessa problem använde personalen sig av den kollektiva kunskapen 
och sökte genom sina kollegor svaret på bästa tillvägagångssätt för att lösa detta problem. 
Kollegorna kunde användas som ett bollplank, som en kunskapskälla med rätt svar eller som 
en instruktör som vägleder medarbetaren igenom problemet steg för steg. I observationen som 
visas nedan kan vi se hur en kollega använder sig av två stycken kollegor för att förstå 
instruktioner från en provtagningslapp samt hitta rätt typ av provtagningskärl. 

Medarbetare tittar på provlappar, hon undrar vad ett av provrören är för typ av rör och vad som 
menas på lappen. Frågar en kollega i korridoren och ger en beskrivning av en provburk. Kollegan 
svarar att hon tror att de är de burkarna som kollegan beskriver. Medarbetare letar efter 
provburkarna men hittar inte dem, ytterligare en kollega kommer och får frågan om vart 
provburkarna kan finnas. Hon svarar att de inte har dem längre men att de förmodligen finns på 
avdelningen som undersökningen ska göras. Medarbetaren litar inte på detta utan går till en annan 
avdelning och hämtar provburkar. (Observation, arbetsmodul) 

Denna observation visar hur medarbetaren använder sig utav kollegornas information för att 
sedan hitta en egen lösning på problemet. Den kollektiva kunskapen kan även ses i det faktum 
att personalen har olika yrken med olika expertisområden, på detta sätt använder de sig av 
varandra för att ge så bra vård som möjligt.   

Diskussion mellan två kollegor: -”Vet du hur man gör det här?”, -”Nej, jag har inte gjort det förut. -
”Okej, vänta på mig så gör vi det tillsammans”. (Observation, korridor) 

Citatet ovan indikerar att problemlösning ofta sker genom ett aktivt handlande då två kollegor 
hjälps åt tillsammans, där den som har kunskap inom området kan demonstrera för den som 
inte kan. Detta påvisar ytterligare ett sätt hur kunskapsutbyte kan yttra sig, vilket kan som i 
detta fall ske genom att en medarbetare aktivt visar hur denne går tillväga för att komma till 
rätta med situationen. 

6.	2.	2	För	att	stötta	en	kollega 
Under både observationer och intervjuer framkommer det att socialt stöd från kollegor är 
otroligt viktigt och kan te sig på olika sätt. Detta är enligt medarbetarna av stor betydelse då 
arbetsplatsen annars kan präglas av både psykiska och fysiska svårigheter. Beträffande det 
sociala stödet gentemot kollegor kan citaten nedan belysa stödet vid psykisk påfrestning.  

[...] så då har det varit ett par gånger att man kommer in där och kanske en kollega har stått där och 
gråtit liksom haft det jättetufft, och då har man fått fråga vad är det och så förklarar den personen 
situationen och så har man, så får den bolla tankar, aa det känns skit jobbigt, aa men gud det förstår 
jag och så försöker man liksom stötta och så… och så har det varit även för mig, jag har också stått 
där och varit jätte ledsen, och bara nej fyfan jag orkar inte mer nu… så kommer en kollega och 
snappar upp det och då kan man prata en stund och ventilera. (Respondent 1)  

 
[...]både stödmässigt och ibland kan man också bara smita undan och prata lite, alltså rent stötta 
varandra psykologiskt eller att man vill bolla någonting att det här var skit jobbigt, dels det men 
också rent praktiskt att man hjälper varandra mycket, det tycker jag att man gör. (Respondent 1) 

 
Citaten visar hur en medarbetare kan få hjälpa att ventilera och bolla idéer tillsammans med 
en kollega när påfrestningarna blir för påfrestande för att hantera själv. Det påvisar även att 
det gemensamma engagemanget kollegorna har mellan varandra kan skapa en mening för 
arbetet när det känns för tungt för att fortsätta. Denna aspekt lyfts fram av samtliga deltagare 
under alla datainsamlingstillfällen, vilket påvisas i följande citat: 
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X frågar en kollega hur det går om hon kan hjälpa till med något och om det är något som denne 
undrar över. X förklarar att det är väldigt individuellt huruvida man frågar andra om man kan 
hjälpa till och menar att det är inte är alla som gör det. Men i det här fallet menar X att det syntes 
att kollegan såg fundersam ut och därför tänkte X att hon kunde vara till hjälp. Hon säger att ibland 
räcker det att man bara säger: - Men gör så då…, att man hjälper att prioritera. Men tanken är att 
man kan hjälpa både praktiskt och med råd. (Observation, korridor) 

 
Medarbetarna har vid flera tillfällen nämnt att upplevelsen av att arbetskamraterna stöttar och 
bryr sig om varandra är otroligt viktigt. De erfarna kollegorna känner ett stort ansvar till de 
nyare kollegorna och ser det som sin plikt att dela med sig av den erfarenhet som de har. 
Nedan är ett exempel på detta, där vi kan se att en mer erfaren kollega aktivt går till en mindre 
erfaren kollega för att stötta denne med arbetet hos en patient med sår.  
 

En kollega stoppar en yngre kollega i korridoren: -”6:1 omläggning i sacrum”, fortsätter att 
förklara tillvägagångssätt för omläggning på kollegans patient, vad som behöver göras och varför, 
vilket material som ska användas. Diskussion om såret startar och de kommer överens om att de 
ska lägga om såret tillsammans senare under dagen så att den yngre kollegan kan lära sig. 
(Observation, korridor) 

Genom att tillsammans utföra omläggningen överför den erfarne kollegan kunskap och 
erfarenhet till den nyare kollegan genom handledning. Vidare visar observationerna att det 
sker ett informellt kunskapsutbyte då kollegor vänder sig till varandra för att dela med sig av 
sina erfarenheter och hjälper varandra att lösa olika uppgifter. 
 

6.	3	Vad	avgör	vem	medarbetare	väljer	att	vända	sig	till?	
Vad som avgör vem man frågar handlar om hur länge en kollega har arbetat, men också vem 
som är tillgänglig. Hur mycket kunskap en kollega har baseras till stor del på hur stor 
erfarenhet denne har vilket väger starkt då medarbetaren väljer vilken kollega som de frågar. 
Även tillgänglighet har stor betydelse i valet av vilken kollega de väljer att fråga, då 
arbetsplatsen präglas av ett högt arbetstempo med mycket att göra, vilket gör att tiden är av 
stor vikt. Detta innebär att en medarbetare inte ödslar tid på att leta reda på en specifik kollega 
utan väljer en som arbetar i dess närhet. Resultatet i denna forskningsfråga; vad avgör vem 
medarbetare väljer att vända sig till? besvaras enbart utifrån intervjuerna, då det var omöjligt 
för oss som utestående att se detta endast utifrån observationerna.  

6.	3.	1	Aktivt	letar	upp	någon	som	har	erfarenhet		
Erfarenhet genererar kunskap. Detta framkommer som en tydlig tanke hos deltagarna och 
bygger på tankegången att om en kollega har arbetet länge har denne hunnit se mer och har på 
så sätt mer erfarenhet av olika problem och situationer som kan dyka upp under ett arbetspass. 
Som visas i citatet nedan dras alltså en parallell mellan att vara med om någonting och att lära 
sig av det. Vi kan med detta anta att medarbetarna på arbetsplatsen ser på erfarenheter som en 
typ av kunskapsbank som stärker dem och underlättar det vardagliga arbetet. 

Jag brukar vända mig till den jag vet har jobbat längst, för att den vet jag att den säkert har stött på 
den situationen eller den har längre erfarenhet… att den här kollegan har jobbat länge hon har lång 
erfarenhet och kompetens så att jag frågar henne i första hand för att hon har säkert koll på läget. 
(Respondent 1) 

Ett annat citat visar hur en erfaren kollega aktivt väljer att inte gå till en nyare kollega för att 
de inte vill störa dem i arbetet, vilket påvisas nedan. 

Det är nog erfarenheten och hur länge de har varit här, jag frågar högst sällan en nyexad. Nej, det 
gör jag inte, för jag vill inte besvära dom helt enkelt. (Respondent 3) 
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Mm, och sen så kanske jag har jobbat med dom tidigare och märkt att den här personen har väldigt 
mycket kunskap kring just det här området, eller den här personen kanske hade den här patienten 
förra veckan och kan mycket om den patienten. ( Respondent 1) 

Även här kan vi se att de erfarna kollegorna känner ett ansvar till de nyare kollegorna när de 
väljer att gå till en kollega som arbetat längre för att inte belasta en nyexaminerad kollega och 
ta upp deras tid.  

6.	3.	2	När	de	ser	någon	som	de	tror	kan	svara	 
När ett problem uppstår vill personalen ofta att det ska lösas så fort som möjligt, därför 
vänder de sig ofta till den kollega som finns närmast till hands.  

[...]eller någon som sitter bredvid, det tar bara en minut, jag går inte ut och hittar någon annan. 
(Respondent 2) 

Citatet exemplifierar det faktum att valet av vem medarbetarna väljer att fråga ofta kan bero på 
vem som är lättillgänglig i den rådande situationen. I vissa situationer finns det dessutom en 
växelverkan mellan att finna en kollega som är lättillgänglig och som troligtvis kan hjälpa till. 

Jaa du, vilka faktorer, om du tittar på en arbetsdag så… nej alltså jag frågar ju bara rent för att jag 
tror mig veta att den personen vet… aa första bästa som jag vet att den här kan jag fråga. 
(Respondent 3) 
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7.	Analys		
	
I detta avsnitt presenteras en analys av de resultat som redogjorts för ovan. Avsnittet är 
uppdelat i tre kategorier; Community, Meaning och Learning.  

7.	1	Introduktion	
Analysen av materialet kommer att utgå från komponenter från Wengers (1998) modell av 
social theory of learning. Analysens fokus kommer att ligga på två komponenter ur denna 
teori; Community och Meaning. Community studerat utifrån lärande som något socialt 
behandlar lärandet genom att tillhöra. Meaning handlar om lärande genom erfarenheter. 
Studiens fokus handlar om det informella kunskapsutbytet och de processer i vilka detta sker. 
Därför har vi valt att lyfta dessa två komponenter ur Wengers (1998) modell då dessa 
behandlar den aspekten av det sociala lärandet som handlar om gruppen och interaktionen 
inom den. En tredje komponenten som används för att studera hur Community och Meaning 
samverkar utifrån Wengers (1998) Social theory of learning är begreppet Learning. De andra 
komponenterna i denna modell lägger en större vikt vid det individuella och dennes praktiska 
handlande. Då alla komponenter i denna modell samverkar och samvarierar med varandra är 
det omöjligt att utesluta någon komponent helt. De är beroende av varandra och kan inte helt 
fullt existera utan de andra. Därför bör denna analys studeras utifrån det faktum att de två 
utvalda komponenterna är den valda utgångspunkten och centrumet för analysen och inte ett 
uteslutande av de övriga komponenterna.  
	

7.	2	Community	
För att ett informellt lärande på arbetsplatsen ska ske har vi identifierat kulturen som en viktig 
del av denna process. Wenger (1998) beskriver ett Community som summan av en grupp 
individer som engagerar sig i handlingar, vars mening förhandlas fram i gruppen. Vidare 
menar Wenger (2002) att Communityt skapar en social grund för lärandet. Därför menar vi att 
kulturen är ett resultat av ett Community. Ett välfungerande Community skapar en god kultur. 
Vidare kan ett Community därmed förstås genom att studera arbetsplatsens kultur, därmed är 
den en viktig del i hur det informella lärandet kan förstås utifrån Wengers community, då 
denna fungerar som en grundsten som skapar förutsättningar för en social en miljö där 
kollegor kan fråga varandra om hjälp. På grund av att arbetsplatsen har ett fungerande 
Community finns det en vilja att dela med sig av sina erfarenheter på arbetsplatsen (jfr 
Wenger, 1998). Själva definitionen av Communityt som en grupp människor som interagerar, 
lär och bygger relationer tillsammans belyser ytterligare det faktum att det är genom den 
sociala interaktionen som lärande sker (jfr Wenger, 2002). 

Utifrån observationerna kan vi se att hela arbetskulturen är uppbyggt av att medarbetarna ska 
arbeta i vårdlag där de ständigt kommunicerar och hjälper varandra för att kunna ge den bästa 
möjliga vården. Större delen av arbetet äger rum i de öppna korridorerna, detta härleder till att 
det är lätt att fråga en kollega i förbifarten samt att det finns möjlighet till att utbyta roliga 
kommentarer för att lätta upp stämningen. Både under intervjuerna och observationerna har 
det uppenbarat sig att det är viktigt att ha en lättsam och humoristisk jargong för att orka med 
arbetet, då både den fysiska och psykiska påfrestningen ibland kan bli stor. Vilket även 
formulerades på följande sätt i observationsanteckningarna:  

Kollegor skämtar och skrattar med varandra i korridoren och uppfattad som ett väldigt lättsam och 
uppmuntrande miljö, där de hjälper varandra och har lätt för att fråga någon annan om hjälp vid 
behov. (Observation, korridor) 
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Citatet visar på den muntra kulturen där medarbetarna har en bra stämning som främjar 
lärandet och en god gemenskap. Detta konstateras även i den uppföljande intervjun. 

Ja. Ja och att man kan skratta… mitt uppe i allt elände. Nej men det, som sagt… hur ska jag säga, 
under den tiden jag har arbetat här så har stämningen varit så att säga lättsam, och vi försöker 
bibehålla den fast det har blivit mycket tyngre. (Respondent 3)  

Detta kan förstås som att Communityt skapar en atmosfär där personalen är trygga och villiga 
att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter (jfr Wenger, 1998). Genom denna 
atmosfär upplever medarbetarna en meningsfullhet i förhandlingsprocessen mellan deltagande 
och förtingligande av vardagen.  

[...] jag tror att det är väldigt unikt att, eller kanske unikt kanske det inte är, jag tror att så som vi 
har det på vår avdelning att man kan fråga och att man utbyter kunskap och stöttar upp varandra, 
jag tror att det är, ja men ganska unikt på ett sätt, jag tror inte att alla avdelningar har det på det 
sättet… (Respondent 1) 

Citaten ovan förtydligar vikten av att arbetskulturen är bra, samt att det finns möjlighet att 
fråga om hjälp och att medarbetarna stöttar varandra. Därmed är både relationerna mellan 
kollegorna och kulturen centralt då dessa aspekter skapar en mening till arbetet samt utgör 
grunden för ett väl fungerande Community genom den gemensamma meningen (jfr Wenger, 
1998). Vidare kan vi därför förstå hur kulturen skapar en arbetsmiljö där kunskapsutbyte är en 
del av vardagen med hjälp av Wengers (1998) begrepp Community. Således kan kulturen ses 
som en av grundstenarna i hur det informella kunskapsutbytet sker genom snabba möten, 
informella samtal, mötessituationer och raster. Citatet nedan beskriver hur personalen genom 
snabba möten passar på att ställa frågor och hur detta är en del av personalens vardag och 
arbetsplatskultur. 

Mycket snabba möten i korridoren, en kommenterar, de stannar upp och beskriver vart, hur och 
vad de kan göra för kollegan. Utbyter moraliskt stöd om dagens beslut och händelser genom att 
diskutera problem och stötta varandra i de beslut som tas. De talar mycket om känslor och 
upplevelser, hur patienterna är och hur de uppför sig. Om patienten är söt, ledsen, snäll eller arg. 
(Observationsanteckning)  

Här kan vi förstå kulturen och det informella lärandet genom Communityt i de informella 
samtalen. Återigen kan vi se att det informella lärandet sker genom informella vardagliga 
samtal som är en del av arbetsplatsens kultur. 

Överrapportering mellan nattens- och dagens personal: -” 11:an det skulle tas en X, är det på 
papper?” -”Nej, det är i datorn och det är kl: 11:00 så strax innan du ger Y” De avslutar med ett 
skämt och säger hej då. (Observation, arbetsmodul)  

-” Hur går det?” 
- “ Bra, för dig?” 
- “ Bra, det är frukost kvar till henne, hon är fortfarande ledsen. Du kommer väl ihåg att tvätta 
händerna när du går in och ut?”. (Observation, arbetsmodul) 

Kulturen skapas även genom de rutiner som finns på arbetsplatsen, ett sådant tillfälle var 
morgonmötena där det tydligt uppmuntrades till ett lärande. Detta kan vi förstå med Wengers 
begrepp Community där de gemensamma mötena bidrar till en gemensam repertoar samt att 
de skapar rutiner, genom vilka det informella kunskapsutbytet sker.  



	 	 Analys		
	

	 36	

Under vardagarna samlas dagens arbetsstyrka efter ungefär en timmes arbete på morgonen. Under 
dessa möten, som leds av en gruppchef, går personalen igenom hur dagen ser ut. Alla vårdlag får 
tala om hur de har det och om det är något speciellt med någon av deras patienter. Gruppchefen går 
igenom arbetsuppgifter som är utöver vården av patienterna och fördelar dessa bland personalen. 
Personalen uppmuntras att följa med kollegor för att ta del och lära sig av moment som de inte är 
bekanta med. (Observation, morgonmöte)  

I de vardagliga samtalen på raster skapas en gemenskap och kultur som gynnar ett informellt 
lärande utifrån ett Community-perspektiv. Genom de informella samtalen delar medarbetarna 
med sig utav erfarenheter och anekdoter. 

Under rasten delar man med sig av anekdoter, skämtar om oss observatörer och huruvida vi får 
sitta när dem som en del av gruppen eller om vi måste sitta avsides utanför gemenskapen. Andra 
skämt och god stämning fortlöper. En medarbetare delar med sig av en bra praktik hon gjort, hon 
förklarar hur den gick till, varför den var bra, vad hon lärde sig utav den och varför. (Observation, 
personalrum) 

Denna arbetskultur genererar goda relationer mellan kollegor och detta skapar goda 
förutsättningar då personalen känner tillit och ömsesidig respekt. Kulturen på arbetsplatsen 
genomsyras av en munter och målinriktad inställning. Medarbetarna har lätt för att fråga en 
kollega i förbifarten och de lär sig oavbrutet av varandra, både under möten, raster och i 
korridorerna finns möjlighet för kunskapsutbyte. Detta resulterar i att medarbetarna ofta tar 
initiativ till kunskapsutbyte när tillfälle ges, vare sig det gäller korta frågor för att bolla idéer 
eller större frågor för att inneha en djupare kunskap. Sättet hur kunskapsutbytet sker varierar 
under dagen då exempelvis större problem och funderingar inte berörs under själva rasterna 
utan tas efteråt, mindre frågor förekommer dock som tidigare nämnt även under raster. 
Morgonmötena är ett lärotillfälle som skiljer sig från övriga tillvägagångssätt för att utbyta 
kunskap, då dessa kan ses som mer formella där alla är samlade och får ta del av samma 
information. Alla dessa kunskapstillfällen som dagligen kommer till uttryck gör det tydligt att 
medarbetarna har ett ömsesidigt engagemang och delar gemensamma intressen för att nå 
gemensamma mål, att ge bra vård. Detta kan utifrån ett Community-perspektiv förstås som att 
medarbetarna aktivt engagerar sig i sina handlingar där meningen till arbetet förhandlats inom 
arbetsgruppen och där gruppens gemensamma resurser är av största betydelse (jfr Wenger, 
1998).  
 

7.	3	Meaning	
Det informella kunskapsutbytet kan även förstås med Wengers (1998) begrepp Meaning, där 
kollegorna genom förhandlingsprocesser mellan deltagande och förtingligande förhandlar 
fram erfarenheter. Vidare menar Wenger (1998) att genom att utveckla sin repertoar, 
omdefiniera eller överge de gamla, skapa och bryta rutiner omförhandlar individen meningen 
av olika element. Genom denna process förstår vi vår omvärld och tillskriver den mening. 
Dessa processer sker genom att personalen ber om och erbjuder hjälp. Genom att bolla idéer 
med en kollega förhandlar medarbetaren fram ett meningsskapande. Det informella 
kunskapsutbytet sker då kollegor visar en vilja att stötta varandra. Personalen lägger stor vikt 
vid socialt stöd och att kollegor ska känna sig trygga i sitt arbete. Vi hävdar alltså att det 
sociala stöd kollegor känner och ger till varandra ytterligare är en av grundstenarna till ett 
fungerande Community of Practice, då det är genom detta sociala stöd som kollegorna 
förhandlar och omförhandlar sina erfarenheter och skapar mening. Detta kan ses som en form 
av informellt kunskapsutbyte då denna process genererar nya erfarenheter det vill säga ny 
kunskap. 
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Det sociala stödet ses som en viktig del av gemenskapen på avdelningen. Det är viktigt att 
medarbetaren känner att den kan fråga om hjälp och att den har stöd från kollegorna.  

Tycker att det är en bra gemenskap på den här avdelningen, eh, jag upplevde i alla fall redan som 
ny att man fick liksom bra stöd av kollegor och det får man fortfarande man stöttar gärna upp 
varandra liksom och frågar om hjälp, vill du ha hjälp med någonting?... kulturen på den här 
avdelningen är väldigt mycket så att man hjälper varandra. (Respondent 1) 

 
Det sociala stödet yttrar sig även i korta frågor för att endast få en bekräftelse på det tilltänkta 
tillvägagångssättet är passande eller för att få ett moraliskt stöd i frågor som upplevs osäkra. 
Ett exempel på detta följer i citatet nedan.  
 

Frågar om hjälp att filtrera en epikris. Hjälp kommer, men X löser problemet själv. Det verkar i 
många fall som att man är i behov av moraliskt stöd från en kollega för att sedan kunna lösa det på 
egen hand. (Observation, korridor) 

 
Utdraget ovan visar tydligt hur medarbetarna upplever att det ibland kan behövas ett moraliskt 
stöd trots att de emellanåt kan lösa problemet på egen hand. Frågor i stil med denna 
förekommer ofta då det uppfattas som en trygghet när det finns någon att rådfråga. Utifrån ett 
Meaning-perspektiv förstår vi detta som att medarbetarna både resonerar, agerar och upplever 
olikartade situationer och att de tillsammans förhandlar fram en mening mellan deltagande och 
förtingligande för att genom erfarenheter i vardagen skapa mening (jfr Wenger, 1998).  
 
Det sociala stödet kommer till uttryck i det informella kunskapsutbytet då medarbetarna 
använder sig av varandra för att komma vidare i en problemsituation. Citatet nedan 
exemplifierar en sådan situation där en medarbetare frågar en kollega om det finns något som 
denne vill ha hjälp med.    

X frågar om det är något en kollega vill ha hjälp med. Kollegan säger ja och vill ha hjälp med en 
sak och att föra in det i datorn. De diskuterar och X frågar om det är något annat som hon kan 
hjälpa till med, hjälper sedan kollegan att prioritera de uppgifter som finns att göra. De bollar 
tankar kring bästa tillvägagångssätt och hjälper till med att svara på en av kollegans patienter som 
ringer och vill ha hjälp. (Observation, datormodul) 

Citatet illustrerar ett exempel på vilket sätt medarbetarna utbyter kunskap med varandra, 
vilket i detta fall innebär ett socialt stöd från medarbetaren. Detta kan utifrån ett Meaning-
perspektiv förstås genom deltagande och förtingligande skapar medarbetarna en mening till 
arbetet gemensamt (jfr Wenger, 1998).  
 
I resultatet har vi kunnat urskilja vid vilka tillfällen medarbetarna utbyter kunskap med 
varandra. Ett av dessa tillfällen är då medarbetarna inte kommer vidare i sitt arbete och 
behöver därmed fråga en kollega om hjälp.  
 

Medarbetare tittar på provlappar, hon undrar vad ett av provrören är för typ av rör och vad som 
menas på lappen. Frågar en kollega i korridoren och ger en beskrivning av en provburk. Kollegan 
svarar att hon tror att de är de burkarna som kollegan beskriver. Medarbetare letar efter 
provburkarna men hittar inte dem, ytterligare en kollega kommer och får frågan om vart 
provburkarna kan finnas. Hon svarar att de inte har dem längre men att de förmodligen finns på 
avdelningen som undersökningen ska göras. Medarbetaren litar inte på detta utan går till en annan 
avdelning och hämtar provburkar. (Observation, arbetsmodul) 
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Citatet ovan exemplifierar ett tillfälle när medarbetaren har stött på ett problem. Genom detta 
citat åskådliggörs en av faktorerna som har betydelse för vid vilka tillfällen medarbetarna 
utbyter kunskap med varandra. Detta förstår vi utifrån ett Meaning-perspektiv då 
medarbetarna tillsammans skapar en mening, då de resonerar och agerar tillsammans.  
 
Arbetsplatsen präglas av kollegor som stöttar och hjälper varandra och där lärande och 
utveckling har ett stort fokus. Medarbetarna utbyter kunskap ideligen både med varandra och 
studenter, vilket kommer till uttryck på olika sätt. I vissa fall kan kunskapsutbytet endast bestå 
av ett moraliskt stöd där kollegorna kan ventilera och bolla idéer med varandra, medan det i 
andra fall krävs mer kunskap från ett håll vilket kan resultera i att lösningen demonstreras. 
Därmed skiljer sig både sättet hur medarbetarna utbyter kunskap och vid vilka tillfällen de gör 
detta avsevärt från olika situationer. Kollegornas stora intresse för varandra är värdefullt och 
så fort möjligheten ges stämmer de av med varandra för att se om de kan hjälpa till. Detta har 
en positiv inverkan på medarbetarna då relationerna mellan dem stärks, samt att det finns en 
chans till avlastning när det vardagliga arbetet blir för påfrestande.  
 

7.	4	Learning	
Vid studerandet av kunskapsutbytet på arbetsplatsen har vi kunnat se att lärandet på 
arbetsplatsen sker genom ett ömsesidigt engagemang, en kultur som främjar lärande samt 
genom att kollegorna ger varandra ett socialt stöd och erfarenhetsutbyte. Allt arbete som 
bedrivs på arbetsplatsen sker i vårdteam om minst två personer. Dessa vårdteam främjar de 
goda relationerna på arbetsplatsen då de är i ständigt behov av varandra. Medarbetarna bollar 
ofta idéer med varandra och rådfrågar gärna en kollega för att kunskapssäkra situationen, 
vilket resulterar i att de inte bara utbyter kunskap vid problemtillfällen, utan sker även 
naturligt i den dagliga kommunikationen. Mycket av den dagliga interaktionen förekommer 
genom snabba frågor i korridorerna, där kollegorna ställer sina frågor i förbifarten eller för att 
stämma av med andra vårdlag hur de ligger till samt om de behöver hjälp. Medarbetarna 
utbyter kunskap och stöttar upp varandra både psykiskt och fysiskt, ibland behövs det bara en 
retorisk fråga medan i vissa fall mer ansträngande uppgifter. Även om mycket av den kunskap 
som delas på arbetsplatsen sker genom samtal och demonstration, återfinns en stor del av 
kunskapen i kodat nedskrivet material, så som tavlor, instruktionshäften och pärmar med 
patientinformation, därmed ser vi en koppling mellan deltagande och förtingligande då det 
sker i en förhandlingsprocess (jfr Wenger, 1998). 

Wenger (1998) menar att relationerna som finns i ett Community ständigt förändras och sker 
genom överlappande processer. Detta genom att nykomlingar i gruppen så småningom blir 
erfarna deltagare och kan därmed hjälpa de oerfarna deltagarna. Dessa processer härleder till 
att medarbetarna skapar nya identiteter genom sina perspektiv och således formar lärandet 
vilka vi är och vad vi gör. Citatet nedan påvisar att lärandet sker genom ett ömsesidigt 
engagemang där individerna ger varandra ett socialt stöd och kulturen förespråkar ett aktivt 
sökande efter kunskap. De erfarna medarbetarna vill att de yngre kollegorna ska känna sig 
trygga i att be om hjälp (jfr Wenger 1998). 

[...] för det är ju så som man om man träffar nya arbetskamrater här så säger man ju till hela tiden 
att: Fråga, fråga, fråga… För att de ska känna sig trygga… Jag tycker att det är jätteviktigt att man 
verkligen poängterar det här att vara ny och att våga fråga hela tiden. (Respondent 3) 
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Vidare visar citatet hur vi kan förstå Wengers (1998) begrepp Learning som en överlappande 
process där de erfarna kollegorna hjälper de oerfarna kollegorna att skapa sin identitet inom 
Communityt, och på så sätt formas och skapas generationer tillsammans och utvecklar en 
gemensam spelplan där de förhandlar och skapar ett engagemang. Intresset för lärandet 
synliggörs i medarbetarnas handlingar och avspeglar sig i hur medarbetarna bemöter varandra 
när någon har stött på ett problem.   

Jag brukar vända mig till den jag vet har jobbat längst, för att den vet jag att den säkert har stött på 
den situationen eller den har längre erfarenhet… att den här kollegan har jobbat länge hon har lång 
erfarenhet och kompetens så att jag frågar henne i första hand för att hon har säkert koll på läget. 
(Respondent 1)  

Nej, jag tycker ju personligen att det är jätteviktigt att bemöta den som frågar vänligt, och att inte 
bara säga: fråga någon annan eller så här att man försöker att göra så gott man kan så att den 
känner att den inte har varit besvärlig. (Respondent 3) 

Citatet visar att de erfarna kollegorna upplever ett ansvar till de oerfarna kollegorna och att det 
är viktigt att bemöta deras frågor med respekt. Här tydliggörs ytterligare att det sociala stöd 
som de erfarna kollegorna erbjuder är viktigt och att de strävar efter att hjälpa de nyare 
medarbetarna i deras förhandlingsprocesser genom deltagande och förtingligande. Det kan 
förstås genom Wenger (1998) och begreppet Meaning där individen skapar ett ömsesidigt 
deltagande och engagemang genom att tankar och tal. Denna process stärker inte bara de 
yngre kollegorna utan de erfarna kollegorna får också utbyte av dessa möten när de hjälper en 
nyare kollega. 

Det känns ju alltid bra när man vet att man kan dela med sig av någonting som är rätt och riktigt. 
Så att det blir ju… Ja en positiv känsla om att jag kunde det här och det här, det känns bra… Det är 
ju inte så att man blir irriterad utan att man blir glad istället, ja men jag kan svara på det… 
(Respondent 3) 

Detta exemplifierar hur utbytet av kunskap kan ge en positiv känsla både för den som behöver 
hjälpen samt för den som kan hjälpa till. Detta kan förstås med Wengers (1998) begrepp 
Learning där han beskriver lärandet som en överlappande process genom vilken relationerna 
inom ett Community of Practice förändras och utvecklas. På detta sätt formas och förändras 
generationerna inom ett Community of Practice. 
 

7.	5	Sammanfattning	av	resultat	och	analys		
Informellt lärande sker genom snabba möten, för att ta sig vidare i arbetet och man frågar de 
erfarna för att de har anskaffat sig kunskap genom tid och erfarenheter. Kulturen och det 
sociala stödet är viktiga delar för att ett informellt lärande ska ske, de skapar förutsättningar 
för ett informellt lärande. Kulturen kan förstås genom Wengers (1998) begrepp Community 
där gruppen jobbar mot ett gemensamt mål. Det sociala stödet kan förstås genom Wengers 
begrepp Meaning då det sociala stödet är betydande för förhandlingsprocessen av deltagande 
och förtingligande då kollegorna använder varandra som bollplank, de stöttar varandra i 
sökandet efter förtingligandet och de hjälper varandra att skapa erfarenheter genom 
deltagande.  
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Wengers (1998) begrepp Learning förklarar hur dessa begrepp samverkar och hur lärandet 
sker genom dessa. Genom ett ömsesidigt engagemang utvecklar individerna relationer där de 
utrönas vem som är bra på vad och vem som de kommer mer eller mindre överens med. Det 
är personalens inställning till sitt Community of Practice som är betydande för lärandet. Deras 
inställning till lärande och vilja att lösa motstridiga tolkningar inom Communityt är 
avgörande för vilken kultur som skapas på arbetsplatsen och hur denna kommer att yttra sig. 
Finns det en god kultur som förespråkar ett ömsesidigt engagemang där kollegor kan och 
känner sig trygga med att fråga varandra kommer ett informellt lärande att ske. Genom att 
personalen erhåller erfarenheter och kunskap stärks de in i ett Community of Practice och en 
process av meningsskapande sker, genom att de förhandlar och diskuterar arbetet tillsammans 
förtingligar de det som är abstrakt och svårdefinierat och på detta sätt skapar de mening 
genom erfarenheter och socialt stöd av varandra. På den studerade arbetsplatsen sker ett 
informellt lärande via snabba möten, genom direkta frågor till specifika kollegor och via 
informella samtal. Det informella lärandet sker i det vardagliga arbetet när kollegorna 
samtalar med varandra, när de inte kommer vidare med arbetet utan att ta hjälp av en kollega, 
när de stöter på en kollega som de anser kunna besvara den fråga de har eller när en erfaren 
kollega ser att en yngre kollega behöver vägledning. De vänder sig till erfarna kollegor för att 
utbyta informell kunskap då deras tid på arbetsplatsen anses ha gett dem mer erfarenhet och 
kunskap. En optimal situation är när en erfaren kollega arbetar i nära anslutning så att de finns 
nära till hands när en fråga dyker upp. 
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8.		Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen, 
begränsningar och bidrag med studien samt förslag till vidare forskning.   

Vi har studerat hur det informella lärandet sker på en arbetsplats. Studiens syfte har varit att 
utveckla kunskap om hur informellt kunskapsutbyte mellan medarbetare i arbetslivet sker. 
Mer specifikt studeras vid vilka tillfällen och i vilket syfte medarbetare väljer att vända sig till 
en specifik kollega för att fråga om något, samt hur detta kunskapsutbyte går till. Vi har 
använt oss av följande frågeställningar för att få svar på detta: 
 

• På vilket sätt utbyter medarbetare kunskap med varandra? 
• Vid vilka tillfällen tar medarbetare initiativ till att utbyta kunskap med varandra? 
• Vad avgör vem medarbetare väljer att vända sig till? 

 
Detta har vi gjort mot bakgrund att vi lever i ett kunskapssamhälle som innebär att individen 
och kollektivets kunskap är en stor del av organisationen. De fynd vi har presenterat visar att 
sättet på vilket medarbetare utbyter kunskap skiljer sig från situation till situation, men 
mestadels sker kunskapsutbytet genom snabba möten och via informella samtal. Det finns 
även olikheter gällande vid vilka tillfällen som medarbetarna utbyter kunskap med varandra. 
De utbyter kunskap både när de inte kommer vidare i sitt arbete, när de har tid till att lösa 
problem tillsammans, när de ser en kollega i korridoren eller genom socialt stöd. Vad som 
avgör vilken kollega en medarbetare väljer att gå till kunde vi inte urskilja i observationerna 
utan uppenbarade sig istället under intervjuerna. Den viktigaste faktorn till vem medarbetarna 
väljer att gå till är graden av erfarenhet, de väljer oftare att gå till en kollega med mer 
erfarenhet då de förmodar att är en större möjlighet att en erfaren kollega kan svara på frågan. 
I vissa fall väljer medarbetarna även utifrån vem som befinner sig närmast.  
 
Studiens resultat visar att lärandet på arbetsplatsen sker genom ömsesidigt intresse, en god 
gemenskap och genom aktivt deltagande. Dessa faktorer liknar Andrew et al. (2008) slutsats 
där de kom fram till att delaktighet, samverkan och tillhörighet bidrar till utvecklingen av ett 
hållbart och funktionellt Community of Practice. Genom medarbetarnas intresse för både 
varandra och att ge bra vård skapar de en gruppidentitet och skapar därmed även en 
gemensam mening. Detta leder till att de ökar sin kunskap och kompetens inom arbetet, vilket 
även främjas av den rådande kulturen på arbetsplatsen. I studien har det visat sig att kulturen 
på arbetsplatsen präglas av snabba möten och problemlösande mellan medarbetarna. I det 
vardagliga arbetet förekommer det ständigt ett utbyte av kunskap, där alla är villiga att dela 
med sig av sina kunskaper. Detta överensstämmer med Hara och Schwens (2006) studie som 
påvisat att kulturen på arbetsplatsen är viktigt för att medarbetare ska vilja dela med sig av 
kunskap för att främja lärandet på arbetsplatsen. Vidare visar vårt resultat att medarbetarna 
använder sig av de erfarna kollegornas kunskap i en problemsituation, då respondenterna 
menar att de inte vill störa de nyare kollegorna samt att chansen för att en erfaren kollega kan 
hjälpa till är större än vid frågandet av en nyanställd. Även detta går i linje med Hara och 
Schwen (2006) resultat som visade att det informella lärandet sker i en miljö där nybörjare 
och erfarna gruppmedlemmar kan interagera med varandra.  
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Resultatet visar även att ett informellt lärande sker genom att kollegorna använder varandra 
som bollplank, de diskuterar och problematiserar olika moment. Detta sker genom en 
förhandlingsprocess där ett meningsskapande sker. Collin (2008) menar att lärandet på 
arbetsplatsen sker genom interaktion där kollegorna måste förhandla och samtala med 
varandra vilket överensstämmer med vårt resultat. Däremot hävdar Collin (2008) att det 
genom detta förhandlande finns konflikter och meningsskiljaktigheter som kan stärka eller 
försvaga ett Community. Vårt resultat visar dock att detta förhandlande inte behöver handla 
om konflikter eller meningsskiljaktigheter utan att det kan handla om att medarbetarna 
förhandlar med varandra för att ge varandra ett moraliskt stöd och för att komma fram till 
bästa möjliga lösning. Vidare visar även studiens resultat att informell kunskap sker i det 
vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Nonaka (1994) skriver att tyst kunskap är djupt förankrad 
i handling, engagemang och delaktighet. Han menar också att kunskapen kommer ifrån 
individen men att det är i samspelet och i den sociala interaktionen som kunskapen utvecklas. 
Denna studie överensstämmer med våra fynd att det informella lärandet är förankrat i de 
vardagliga sysslorna genom handling, engagemang och delaktighet och att kunskapen är 
något kollektiv som vida sträcker sig utanför individen. Poell och Van der Krogt (2003) 
menar att lärande inom en organisation inte enbart är beroende av organisationens struktur 
utan att det oavsett organisationens struktur sker informellt lärande via sociala kontexter. De 
menar även att olika yrkesgrupper skapar olika strategier för lärande utifrån deras erfarenheter 
och kollektiva kunskap. Således är det medarbetarna själva som till stor del organiserar 
lärandet på arbetsplatsen. Till skillnad från Poell och Van der Krogt (2003), som menar att 
lärandet i sociala kontexter sker oavsett hur organisationen är strukturerad, ser vi inga fynd 
som kan stärka detta utan har istället sett att arbetsplatsen är strukturerad utefter att ett 
kunskapsutbyte skall kunna ske utifrån en social kontext. Vi har inte heller hittat några fynd 
som talar för att de finns olika strategier för lärande beroende på yrkeskategori på denna 
arbetsplats, dock har det inte varit studiens utgångspunkt och därför inte något vi kan ta 
ställning till i med vårt resultat. Eraut (2000, 2004) menar att den informella kunskapen ofta 
tas för given och att individerna är omedvetna om den. Eraut påpekar vikten av relationer för 
det informella lärandet. Han nämner tre faktorer som främjar lärande, såsom utmaning, stöd 
och självförtroende. Detta överensstämmer med de resultat denna studie har kommit fram till 
att det informella lärandet sker via de utmaningar och problem som personalen stöter på och 
för att kunna hantera dessa problem behöver de stöd ifrån varandra, detta stöd skapar ett 
självförtroende hos individen som gör att de lättare kan hantera de problem som de möter. 
Resultatet visar även att dessa processer och problem är en del av det vardagliga arbetet och 
att de sker via rutiner och det vardagliga arbetet.  



	 	 Diskussion	
	

	 43	

Resultatet i denna studie påvisar att arbetsplatsens kultur är otroligt viktigt för att 
kunskapsutbytet ska ske. Hela arbetet är konstruerat utifrån att medarbetarna skall arbeta i 
grupper om minst två personer, vilket främjar lärandet samt kunskapsutbytet på arbetsplatsen, 
då problemlösning inom arbetslaget är en del av den vardagliga kommunikationen. Dessa 
faktorer framför även Eraut (2007) som betydelsefulla för att ett informellt lärande ska kunna 
äga rum, då han menar att både mängden och kvalitén på arbetsplatslärandet kan öka genom 
att arbeta i grupper. Fortsättningsvis har det i studiens resultat framkommit att medarbetarna 
ofta frågar varandra om hjälp och att de gärna hjälper varandra utan att någon har frågat om 
hjälp när det finns tid till det. Detta främjar kulturen på arbetsplatsen beträffande såväl 
lärandet samt relationerna mellan kollegorna. Rahman et al. (2015) har i deras studie kommit 
fram till att de anställda måste uppleva trygghet och förtroende för att kunna skapa ett klimat 
som präglas av kunskapsutbyte. De framlägger även bevis för att det finns ett signifikant 
samband mellan medarbetarnas beteenden och hur dessa genererar ett kunskapsutbyte. Då vi 
inte har gjort någon kvantitativ studie kan vi inte uttala oss om signifikans och samband, 
däremot kan vi i likhet med Rahman et al. (2015) se att upplevelsen av trygghet och 
förtroende främjar lärandet på arbetsplatsen, samt att medarbetarnas inställning till att vilja 
dela med sig av kunskapen.  
 

8.	1	Studiens	bidrag	och	begränsningar	 
Denna studie har bidragit med ökad kunskap gällande hur medarbetare på en arbetsplats 
utbyter informell kunskap med varandra, samt vid vilka tillfällen och i vilket syfte 
medarbetarna vänder sig till sina kollegor för att fråga om hjälp. Genom att utveckla kunskap 
om detta har vi bidragit till det arbetslivspedagogiska forskningsområdet.  
 
Då det redan innan studien var en av oss som var välbekant med arbetsplatsen, kom detta att 
förenkla tolkningsarbetet då det fanns en förkunskap om de termer som medarbetarna 
använder sig av. Exempelvis kunde denna förkunskap komma till användning i situationer då 
olika yrkesbegrepp användes, eftersom det fanns en möjlighet att fråga den erfarna av oss, 
istället för att avbryta medarbetarna för att fråga vad det är som ska göras. Detta innebar även 
att inget större fokus behövdes läggas på att förstå terminologin. Vi är medvetna om att den 
förkunskap som en av oss hade kunde leda till förutfattade åsikter och tolkningar, detta kom 
dock inte att bli något problem då det inte återspeglades i den gemensamma tolkningen av 
materialet. Därmed ser vi denna förkunskap endast som en fördel för studien. Vi ställer oss 
dock kritiska till vårt urval då detta är för litet för att motsvara en representativ grupp, således 
skulle en större urvalsgrupp vara att föredra för att stärka vårt resultat. Om urvalet hade varit 
större skulle det finnas en större möjlighet till generalisering.   

Följaktligen ser vi ett stort värde i att både observationer samt semistrukturerade intervjuer 
har använts i studien. Då båda dessa metoder har använts gav det studien en större bredd samt 
skapade möjligheter till en djupare förståelse för empirin, eftersom att materialet kunde 
analyseras med utgångspunkt i både det som observerats men även med utgångspunkt i hur 
deltagarna upplevt fenomenet. Vi är dock medvetna om att intervjuerna som ställdes med 
utgångspunkt i observationerna kan ha påverkat respondenternas svar, då dessa kan ha blivit 
vinklade utifrån hur vi uppfattade situationen, vilket således skulle kunna ses som en svaghet.  
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8.	2	Förslag	för	vidare	forskning	 
Då studien har fokuserat på det informella kunskapsutbytet på en arbetsplats, har inte den 
icke-formella kunskapen varit i centrum. Under insamlandet av material och vid 
analyserandet framkommer det däremot att den icke-formella kunskapen är en intressant 
aspekt i medarbetarnas arbete, då även mycket av lärandet på arbetsplatsen sker via denna typ 
av kunskap. Samtidigt som de även försöker göra tyst kunskap explicit, genom till exempel 
utbildning under det första anställningsåret, nedskrivna rutiner och skyltar. Detta är något som 
skulle vara intressant att studera vidare i en framtida studie. Det skulle även vara intressant att 
vidare studera informellt kunskapsutbyte på andra arbetsplatser och inom andra yrken, för 
ytterligare förstå vilka likheter och skillnader detta fenomen har i olika organisationer. 
Intressant forskning i anknytning till det informella kunskapsutbytet skulle dessutom kunna 
vara en studie med utgångspunkt i Wengers (1998) begrepp Identity och Practice där 
individen och handlingarna står i fokus.  
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Bilaga	1:	Missivbrev		
 
Hej. 
 
Våra namn är Mimmi och Isabelle och vi studerar på personal och arbetslivsprogrammet på 
Uppsala universitetet. Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats i pedagogik som kommer 
att behandla fenomenet kunskapsutbyte.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats använder sina 
kollegor för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi vill undersöka när en medarbetare vänder 
sig till kollegor för att ställa frågor och hur detta går till. Studien kommer att vara delad i två 
delar där den första är en observation som innebär att vi under en dag följer en medarbetare på 
er arbetsplats för att studera när och hur kunskapsutbyte sker. Under observationen kommer vi 
att föra anteckningar över det vi ser. Den andra delen består av en uppföljningsintervju med 
den medarbetare som observerats, under intervjun kommer vi att fördjupa oss i fenomenet hur 
kunskapsutbyte sker mellan kollegor och ställa följdfrågor som knyter an till det vi har 
observerat. Vi kommer att göra tre sådana observationer med tre olika medarbetare. 
 
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet till observationerna och intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
Ditt deltagande kommer samtidigt att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 
att användas i forskningsändamål. Materialet för observationerna och intervjuerna kommer att 
avidentifieras och behandlas förtroligt samt förvaras där inga obehöriga kan ta del av det.  
 
Vi är medvetna om att observationerna kommer att göras på en arbetsplats som hanterar 
konfidentiellt material vad det gäller patientsekretess, därför kommer vi att skriva under ett 
sekretessavtal med er avdelning. Detta innebär också att observationerna endast kommer att 
göras i korridoren och i de allmänna utrymmena på er arbetsplats och material som handlar 
om patientens identitet kommer att avidentifieras. Men fokus kommer att ligga på 
interaktionen mellan dig och dina medarbetare. Uppsatsen kommer sedan att publiceras och 
finnas tillgänglig i databasen DIVA. 
 
Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att höra av dig till någon av oss. 
 
Mimmi Hellström           Isabelle Lindahl  
axzarsa@gmail.com                                emmaisabellelindahl@gmail.com  
073- 056 78 63           072- 719 65 65  
  
Handledare: 
Sara Levander  
sara.levander@edu.uu.se 
018-471 85 83 
 
Tack för din medverkan, Vänliga hälsningar  
 
Mimmi Hellström och Isabelle Lindahl 
 
Uppsala Universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för 
utbildningsvetenskaper, Intuitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
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Bilaga	2:	Sekretessavtal		
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Bilaga	3:	Samtycke	avdelning		
 
Samtyckesformulär 
 
Uppsala universitet 
Student: Mimmi Hellström och Isabelle Lindahl 
Handledare: Sara Levander 
  
Till berörd avdelning 
Medgivande för deltagande i en studie om hur medarbetare på en arbetsplats använder sig av 
sina kollegor för att utbyta kunskap och erfarenheter.  Studien kommer att vara delad i två 
delar där den första är en observation som innebär att vi under en dag följer en medarbetare på 
er arbetsplats för att studera när och hur kunskapsutbyte sker. Under observationen kommer vi 
att föra anteckningar över det vi ser. Den andra delen består av en uppföljningsintervju med 
den medarbetare som observerats, under intervjun kommer vi att fördjupa oss i fenomenet hur 
kunskapsutbyte sker mellan kollegor och ställa följdfrågor som knyter an till det vi har 
observerat. Vi kommer att göra tre sådana observationer med tre olika medarbetare. 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats använder 
sina kollegor för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi vill undersöka när en medarbetare 
vänder sig till kollegor för att ställa frågor och hur detta går till. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av tre stycken observationer och intervjuer som kommer 
att genomföras och därefter analyseras. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta 
analys av materialet. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning 
används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte 
ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga observationer 
och intervjuer. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204). 
 
Medgivande 
Denna fullmakt ger tillstånd att observera och ljudinspela intervjuer på avdelning 30 F samt 
att använda det insamlade materialet i undersökningen. Medverkan är frivillig och 
deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun avbryta sin medverkan. 
 
Datum          __________________________________________ 
 
Underskrift_________________________________________
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Bilaga	4:	Samtycke	deltagare		
 
Samtyckesformulär 
 
Uppsala universitet 
Student: Mimmi Hellström och Isabelle Lindahl 
Handledare: Sara Levander 
  
Till berörda deltagare 
Medgivande för deltagande i en studie om hur medarbetare på en arbetsplats använder sig av 
sina kollegor för att utbyta kunskap och erfarenheter.  Studien kommer att vara delad i två 
delar där den första är en observation som innebär att vi under en dag följer en medarbetare på 
er arbetsplats för att studera när och hur kunskapsutbyte sker. Under observationen kommer vi 
att föra anteckningar över det vi ser. Den andra delen består av en uppföljningsintervju med 
den medarbetare som observerats, under intervjun kommer vi att fördjupa oss i fenomenet hur 
kunskapsutbyte sker mellan kollegor och ställa följdfrågor som knyter an till det vi har 
observerat. Vi kommer att göra tre sådana observationer med tre olika medarbetare. 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats använder 
sina kollegor för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi vill undersöka när en medarbetare 
vänder sig till kollegor för att ställa frågor och hur detta går till. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av tre stycken observationer och intervjuer som kommer 
att genomföras och därefter analyseras. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta 
analys av materialet. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning 
används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte 
ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga observationer 
och intervjuer. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204). 
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att observera och ljudinspela intervju samt att använda det 
insamlade materialet i undersökningen. 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 
avbryta sin medverkan. 
□               Jag vill medverka i studien. 
□               Jag vill inte medverka i studien. 
Datum          __________________________________________ 
Underskrift    _________________________________________ 
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Bilaga	5:	Intervjuguide		
 
 
Bakgrund 
Hur länge har du jobbat här?  
 
Vad har du jobbat med innan du började här? 
 
 
Arbetet 
Berätta hur en typisk arbetsdag ser ut? 
    
 
Arbetsklimat/gemenskap  
Hur ser arbetsklimatet ut? 
 
Hur är gemenskapen mellan kollegorna? 
 
Upplever du att du har ett socialt stöd av de andra på avdelningen? Kan du ge exempel på 
detta?  

  
 
Kunskapsdelning/kunskapsöverföring  
När vänder du dig till kollegor för att be om hjälp? 
 
(Kan du beskriva hur din tankeprocess när du stöter på ett problem? ) 
 
Vad gör du när du stöter på ett problem som du inte kan lösa själv?  
 
Vilka faktorer styr när du väljer vem du ska fråga om hjälp? 
 
I vilka situationer kan du använda dig av dina kollegors erfarenheter? 
 
Vet du vem du kan vända dig till när du står inför ett problem som du inte kan lösa själv?  
 
Hur vet du att den personen har den kunskapen? 
 
När upplever du att du kan dela med dig av dina erfarenheter? 
 
Upplever du något hinder (upplever du att det är jobbigt) när du delar med dig av dina 
erfarenheter? 
 
När du delar med dig av dina erfarenheter påverkar det dig i ditt dagliga arbete? 
 
	
 
 


