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Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att informellt lärande är en form av lärande som sker i hög grad på                 
arbetsplatser (se t. ex. Eraut, 2004). Syftet med den här studien var att få kunskap om informellt                 
lärande hos medarbetare i den situerade sociala kontext som en arbetsplats utgör. De             
forskningsfrågor som formulerades var: “Hur upplever medarbetarna att informellt lärande sker           
i deras vardagliga arbete?” samt “Hur upplever medarbetarna att arbetsplatsens sociala           
sammanhang påverkar deras lärande?”. 
 
Studien tog en kvalitativ ansats och sex semistrukturerade intervjuer utfördes med medarbetare            
på ett mindre IT-företag. Det empiriska materialet analyserades utifrån Hager och Hallidays            
(2006) teoretisering kring informellt lärande, Lave och Wengers (1991) teori situerat lärande            
samt Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv. Våra resultat visade att medarbetarna lär sig            
mycket i det vardagliga arbetet genom informellt lärande. Det informella lärandet sker både på              
egen hand och genom att interagera med andra medarbetare på arbetsplatsen. Det informella             
lärandet främjas av att det sociala sammanhanget på arbetsplatsen har ett klimat som är öppet               
och tillåtande, och att medarbetarna således känner att de kan ta hjälp av andra medarbetarna vid                
behov. Resultatet visade också att diskussion och interaktion med de andra medarbetarna främjar             
lärandet. Vidare visade resultaten att det informella lärandet främjas av att alla medarbetarna på              
arbetsplatsen är lätta att nå på grund av den öppna kontorsmiljön.  
 
Nyckelord: informellt lärande, medarbetare, socialt sammanhang, situerat lärande,        
dramaturgiska perspektivet 
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Abstract 
Previous research shows that informal learning is a form of learning that happens on a great                
extent in workplaces (see Eraut, 2004). The aim of this study was to contribute with knowledge                
about informal learning among employees in the situated social context that their workplace             
forms, and how the social context affects the informal learning. From the purpose of this study,                
two questions were formulated: “How does the employees experience that informal learning            
occur in their everyday work?” and “How does employees experience that the social context of               
the workplace affects their learning?”. 
 
This study took a qualitative approach using six semistructured interviews with employees at a              
small IT-company. The empirical data was analysed through Hager and Hallidays (2006) theory             
about informal learning, Lave och Wengers (1991) theory about situated learning and Goffman’s             
(2009) dramaturgical perspective. Our results showed that the employees learn a lot in the              
everyday work through informal learning. The informal learning occur both on their own as well               
as through interacting with other employees at the workplace. The informal learning is promoted              
by the social context on the workplace by having an open and allowing social climate, and that                 
the employees thus feel that they can get help from other employees when necessary. The results                
showed that discussion and interaction with other employees promotes learning. The results also             
showed that the informal learning is promoted by every employee being easy to reach due to the                 
open office environment. 
 
Keywords: informal learning, employees, social context, situated learning, dramaturgical         
perspective 
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1. Inledning 

Har du någon gång insett i efterhand att du har lärt sig något, i en situation som du inte vanligtvis                    
kopplar till lärande? Det är nämligen så att lärande sker i alla möjliga sammanhang och               
situationer, även på arbetsplatser och i de vardagliga arbetsuppgifterna. Lärandet är integrerat i             
det vardagliga arbetet (Hager & Halliday, 2006). Mycket forskning visar på att det lärande som               
sker i det vardagliga arbetet främst är informellt lärande (se t. ex. Ünlühisarcıklı, 2018; Eraut,               
2004). Informellt lärande är lärande som sker spontant och ostrukturerat (Eraut, 2004). Enligt             
Eraut (2004) kan det informella lärandet på en arbetsplats ses som en form av lärande som sker                 
både på egen hand och i interaktion med andra medarbetare. Det informella lärandet innefattar              
alltså både erfarenhetsbaserat lärande, men innefattar även den sociala kontexten i vilken            
lärandet sker. Det sociala samspelet mellan kollegor kan både främja och begränsa lärandet,             
menar Ellström (2009) och Eraut (2004). De poängterar att för att lärande ska främjas är det                
viktigt med ett bra socialt klimat mellan medarbetarna. Detta eftersom det informella lärandet             
hos individen påverkas av den sociala kontexten. I den här uppsatsen utgår vi ifrån att det                
informella lärandet sker i en situerad social kontext, vilket stöds av forskning av bland annat Le                
Clus (2011), Tynjälä (2008) och Lervik, Fahy och Easterby-Smith (2011).  
 
Eftersom det informella lärandet är en så stor del av det lärande som sker på arbetsplatser är det                  
viktigt att studera just informellt lärande (Boud & Middleton, 2003). Det informella lärandet             
påverkas av det sociala sammanhang som arbetsplatsen utgör (Eraut, 2004; Ellström, 2009).            
Därför har vi i den här studien valt att utifrån medarbetarnas perspektiv studera informellt              
lärande på en arbetsplats, och vad det sociala sammanhangets betydelse har för det informella              
lärandet. Det den här uppsatsen ämnar tillföra till vetenskapsområdet är ett fokus på just det               
sociala sammanhangets påverkan för det informella lärandet, utifrån medarbetarnas perspektiv.          
Vidare ämnar vi fylla en kunskapslucka kring informellt lärande i den situerade sociala kontext              
som ett IT-företag utgör. Detta eftersom vi inte hittat någon tidigare forskning om informellt              
lärande specifikt på IT-företag. Något som skiljer vår studie från tidigare studier är dessutom att               
vi använt oss av både Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande och Goffmans (2009)                
dramaturgiska perspektiv. Användandet av det dramaturgiska perspektivet i kombination med          
teorin om situerat lärande menar vi ger möjlighet till en djupare förståelse för just det sociala                
sammanhangets påverkan på informellt lärande. 
 
Den situerade kontexten som ligger till grund för den här studien är ett ungt IT-företag med strax                 
under 30 anställda. Medelåldern på arbetsplatsen är relativt låg då endast ett fåtal av de anställda                
är över 30 år gamla. Många av medarbetarna har anställts av företaget direkt efter sin utbildning,                
och många har även sommarjobbat eller deltidsarbetat vid arbetsplatsen innan de påbörjat en fast              
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anställning. De flesta anställda är utbildade civilingenjörer. Kontoret på arbetsplatsen är utformat            
som ett öppet kontorslandskap, med några större långbord som medarbetarna jobbar vid. Ingen             
arbetar i ett eget rum utan alla sitter i det öppna kontorslandskapet, även cheferna. Medarbetarna               
tilldelas arbetsuppgifter som hör till olika projekt, och arbetar sedan främst på egen hand vid               
datorer för att lösa arbetsuppgifterna. Inom projekten är dock fler personer inblandade och det är               
alltid någon som är huvudansvarig för vardera projekt, så interaktion med andra medarbetare             
krävs även om den största delen av arbetet sker självständigt. Informationen är baserad på vad vi                
själva har sett och fått berättat till oss av företagets HR-ansvarig samt av respondenterna i               
studien. 
 
Vår studie är av relevans för det pedagogiska vetenskapsområdet eftersom vi studerar de             
informella kunskapsprocesserna i det sociala sammanhang som en arbetsplats utgör. Enligt           
Uppsala Universitet (2018) handlar pedagogik bland annat om just det: 

 
(…) 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. (Uppsala Universitet, 2018) 

 
Vår studie är således pedagogisk relevans eftersom vi studerar informella kunskapsprocesser på            
en arbetsplats, vilket i den här studien utgörs av ett IT-företag. Genom att studera hur en                
arbetsplats sociala sammanhang påverkar det informella lärandet kan vi bidra till att få ökad              
kunskap om hur lärande sker på arbetsplatser och vad som påverkar lärandet.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att få kunskap om informellt lärande hos medarbetare i den                
situerade sociala kontext som en arbetsplats utgör. 
 
Två forskningsfrågor formulerades för att konkretisera syftet: 

- Hur upplever medarbetarna att lärande sker i deras vardagliga arbete? 
- Hur upplever medarbetarna att arbetsplatsens sociala sammanhang påverkar deras         

lärande? 

2. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras inledningsvis sökprocessen för att hitta forskning relevant för vår              
studies ämnesområde. Vidare presenteras forskning kring lärande i ett socialt sammanhang,           
informellt lärande och det sociala samspelets betydelse för lärandet. Den tidigare forskningen            
som tas upp har syftet att sätta vår studie i ett vetenskapligt sammanhang.  
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2.1 Sökprocess 
För att hitta relevant forskning inom området för vår studie använde vi oss främst av Uppsala                
universitetsbibliotek, www.ub.uu.se. Andra databaser som användes var Libris och ERIC. Vi           
sökte efter forskning som var peer reviewed och vi började med sökord som informellt lärande,               
informal learning, arbetsplatslärande, workplace learning, situerat lärande, situated learning.         
Genom de studier och artiklar vi hittade som var relevanta för vår studie hittade vi vidare till                 
ytterligare relevant forskning. Vidare fick vi även inspiration från tidigare studier relevanta för             
vår studie. Dessa studier hittade vi på DIVA.  
 
2.2 Lärande i ett socialt sammanhang 
Lennart Svensson (2005) diskuterar i sin artikel arbetsmiljön och dess kommunikativa           
sammanhang. Artikeln diskuteras mot bakgrund av latio-projektet som är ett projekt som har             
undersökt tjugotvå multinationella företag inom fem europeiska länder. Det empiriska material           
som ligger till grund för projektet är företagsdokument, observationer, intervjuer med toppchefer,            
personalchefer, linjechefer, anställda och fackföreningsrepresentanter. Svensson beskriver att        
anställda har stora möjligheter att underlätta sitt lärande genom att kommunicera med            
resurspersoner. Stora delar av denna kommunikation sker ansikte mot ansikte inom arbetslag och             
inom den organisation som personen arbetar i eller med de personer inom organisationen som              
individen samarbetar med. Studien visade att de anställda använde sociala relationer och nätverk             
för att lösa arbetsuppgifter. För att detta ska vara möjligt så krävs det att företaget har en öppen                  
kultur som tillåter de anställda att ta kontakt med varandra och utveckla nätverk som inte hör till                 
det regelmässiga (ibid.). Relationerna som bildas är fördelaktigt för både företaget och den             
anställda. För den anställda möjliggör det att utföra uppgifter som annars inte är möjliga eller               
som skulle kräva mycket tid. För företagen utökas perspektivet för vad som är möjligt att göra                
samt lösa uppgifter snabbare, mer effektivt och mindre kostsamt (ibid.). Svensson beskriver även             
att nätverk bidrar till kontinuerlig kompetensutveckling. Användandet av nätverk ger de           
anställda möjlighet att få tillgång till ny kunskap och nya möjligheter att lära. I vissa fall                
tillämpades organiserade aktiviteter som exempelvis kurser, seminarier och konferenser för att           
bidra till nätverksbyggande. Dessa aktiviteter handlade till stor del om att skapa nya kunskaper              
för att lösa arbetsuppgifter och dela information (ibid.).  
 
Collin (2008) har i sin studie studerat arbetsplatslärande genom social interaktion. Det empiriska             
materialet som ligger till grund för studien är observationer av två finska organisationer. Syftet              
med studien är att finna olika företeelser som kännetecknar samtal mellan kollegor som utgör en               
arbetspraktik. Collin upptäckte genom sina observationer att lärande på arbetsplatserna sker           
genom samverkan mellan kollegorna när de samtalar och förhandlar med varandra. Collin påstår             
att de anställda har som mål att upprätthålla en bra arbetsmiljö för deras Community. Detta               
Community är är situationsanpassat och temporärt vilket innebär att det befinner sig i ett tillstånd               
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av konstant förändring. Inom dessa Communities rymmer olika meningsskiljaktigheter och          
oenigheter vilket kan anses som att det påverkar det sociala lärandet negativt men det kan även                
leda till solidaritet mellan de anställda mot yttre påfrestningar. Studiens resultat visar att             
oenigheter kan stärka gruppens samarbetsförmåga och hjälpa till att bevara fungerande sociala            
relationer. Collin menar sammanfattningsvis att lärandet på arbetsplatsen sker genom samtal och            
förhandlingar mellan kollegorna samt att de konflikter och oenigheter som är aktuella inom ett              
community kan både stärka och försvaga de sociala relationerna.  
 
Eraut (2007) har i en longitudinell studie studerat arbetsplatslärande hos nyutbildade           
sjuksköterskor och ingenjörer. I studien framkom att den sociala stämningen på arbetsplatsen har             
stor betydelse för lärandet hos medarbetarna. I studien framkom det att det är viktigt med support                
och feedback för att lärande ska främjas. Om det är en god relation mellan kollegorna får                
feedbacken störst betydelse. Både beröm och konstruktiv kritik är viktigt, enligt Eraut. Eraut             
menar att lärande främjas av att jobba jämsides med andra eller att jobba i team. 
 
2.3 Informellt lärande 
Informellt lärande definieras av Eraut (2004) som lärande som sker spontant, oavsiktligt och             
ostrukturerat och utan närvaro av en lärare. Det kan till exempel ske när man jobbar tillsammans                
i grupp, eller genom att man jobbar bredvid andra och då uppfattar vad kollegor säger och gör i                  
arbetet. Det kan till exempel göra att man blir medveten om andra perspektiv att se på arbetet och                  
göra en medveten om olika sätt att lösa problem som dyker upp i arbetet (ibid.). Enligt Eraut ger                  
det informella lärandet flexibilitet och frihet för de som lär sig. Det informella lärandet innefattar               
också det sociala sammanhangets betydelse. Informellt lärande kan ses som ett komplement till             
lärande genom erfarenhet, eftersom lärande genom erfarenhet kan ske helt individuellt medan det             
informella lärandet även innefattar den sociala kontexten. Eraut har baserat sina slutsatser på             
flera forskningsprojekt, som främst använt sig av intervjuer som metod men även av             
observationer. I alla studerade fall vad majoriteten av lärandet som skedde på arbetsplatser             
informellt lärande. Ofta kombinerades att lära från andra på arbetsplatsen med att lära från              
erfarenhet på egen hand. Enligt Eraut är det alltså främst informellt lärande som sker på               
arbetsplatser. Detta anser även Boud och Middleton (2003), utifrån en kvalitativ studie de gjort              
där interaktionen mellan kontext och vilken form av lärande som sker studerades. De använde              
sig av intervjuer av medarbetare inom olika arbetsgrupper på en stor organisation. Det de kom               
fram till var att medarbetare främst lär sig av varandra i informella situationer, och att de lär sig                  
från många olika personer. Endast en liten del av lärandet skedde i situationer där någon var i en                  
uttalad lärarroll. Enligt Boud och Middleton är det viktigt att studera och synliggöra det              
informella lärandet, eftersom det är en så stor del av det lärande som sker på arbetsplatser. 
 
Ünlühisarcıklı (2018) har också studerat informellt lärande och vilka faktorer som påverkar det             
informella lärandet, med utgångspunkt i medarbetarnas perspektiv. Ünlühisarcıklıs studie är          
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baserad på djupgående intervjuer med anställda doktorander på ett universitet. Det som framkom             
i studien var att doktoranderna lär sig på arbetet genom att delta i olika arbetsuppgifter, genom                
att samarbeta med kollegor och genom att ställas inför nya utmaningar där de får nya problem att                 
lösa. Lärandet var integrerat i det vardagliga arbetet och uppstod i situationer som inte var               
formella lärandesituationer. Lärandet som skedde var alltså informellt lärande. Enligt          
Ünlühisarcıklı studie framkom det att de anställda doktoranderna var mer motiverade att lära och              
att utvecklas om de fick uppgifter som var erfarenhetsbaserade och kontextualiserade. Ofta            
inbegrep det även någon form av kollaborativt arbete i det lärande som upplevdes som mest               
effektivt och motiverande. Slutsatsen Ünlühisarcıklı drar i sin studie är att det inte går att               
separera lärande från arbetet, eftersom de hänger ihop. Medarbetare lär sig i det vardagliga              
arbetet.  
 
Le Clus (2011) har gjort en granskande översikt av forskning kring informellt lärande, och menar               
att arbetsplatsen har blivit allt mer erkänd som en miljö där lärande sker. Le Clus, liksom                
Ünlühisarcıklı (2018) och Hager och Halliday (2006), menar att det vardagliga arbetet erbjuder             
många möjligheter till informellt lärande. Medarbetare måste ständigt modifiera och utveckla           
sina arbetssätt för att kunna prestera, och måste då alltså lära sig nya färdigheter och kunskaper                
för att kunna utvecklas. Enligt Le Clus (2011) sker det informella lärandet både på egen hand                
genom att lösa arbetsuppgifter och genom att interagera med kollegor. Vidare tar Le Clus upp att                
informellt lärande ofta sker spontant, men att det även kan vara planerat. Det anser även Ellström                
(1996), som menar att det informella lärandet vara planerat och självstyrt, till exempel genom att               
delta i nätverk och mentorskap. Dock sker det informella lärandet i arbetet oftast spontant och               
omedvetet, menar Ellström.  
 
I vilken grad det informella lärandet sker beror mycket på det sociala klimatet på arbetsplatsen,               
menar Eraut (2004). Därför kommer vi i nästa underavsnitt gå in på forskning kring just det                
sociala samspelets betydelse för lärandet på arbetsplatsen.  
 
2.4 Det sociala samspelet 
Ekman (2003) belyser vikten av det sociala samspelet inom organisationer. Hans bok bygger på              
forskning och empiriska studier av informella samtal baserat på intervjuer och samtal med             
medarbetare inom olika organisationer. Han fokuserar främst på vikten av samtal och småprat             
mellan kollegor som utgör en stor del av arbetet och sker på en mängd olika platser. Ekman anser                  
att småpratet fyller en mängd viktiga funktioner i organisationer och det är genom småpratet som               
det utvecklas sociala bindningar, relationer mellan individer och individer formas. De informella            
samtalen är främst drivna av intressen och värderingar vilket skiljer sig från de formella samtalen               
som är drivna av en agenda. Detta leder till att människor möts som personer i de informella                 
samtalen och inte som positioner. Ekman beskriver att när de anställda besitter en gemensam              
kunskap så är det genom samtalet som de kommunicerar kring olika problem, lösningar och              
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förebilder. Han beskriver även att de anställda bygger upp en gemensam spelplan av exempelvis,              
föreställningar, handlingar och förståelser som används för att reproducera sammanhållningen          
mellan de anställda. Genom deras gemensamma språk och föreställningsramar så stärks           
yrkesgruppen och gränserna mot andra yrkesgrupper stärks.  
 
Ellström (2009) visar på att lärande påverkas av omgivningen, då socialt samspel i arbetet både               
möjliggör och begränsar lärandet. Enligt Ellström utgör omgivningen, till exempel en arbetsplats,            
en lärandemiljö. Lärandet påverkas av samspelet med den lärandemiljö som omgivningen utgör,            
och beroende på lärandemiljöns förutsättningar kan lärande främjas eller stjälpas. Hur väl            
lärandet på arbetsplatsen främjas beror mycket på det sociala samspelet. Eraut (2004) tar också              
upp det sociala samspelets betydelse genom att poängtera vikten av ett bra lärandeklimat på en               
arbetsplats, att det är viktigt med ett bra klimat mellan medarbetarna. Eraut menar att det sociala                
klimatet måste skapas, underhållas och omskapas med regelbundna intervall, och att ansvaret för             
det ligger både på medarbetarna likväl som på de i chefsposition. Det är viktigt att utvärdera och                 
omvärdera hur lärandemiljön på arbetsplatsen är. Detta för att lärandet på arbetsplatsen ska             
kunna nå så hög potential som möjligt (ibid.).  
 
Döös, Wilhelmson och Backlund (2005) menar också att lärande på arbetsplatser sker mycket             
genom socialt samspel. De utgår ifrån organisatorisk pedagogik och använde sig av intervjuer för              
att studera kollektivt lärande på ett telecomföretag. De kom fram till att medarbetarna lär sig på                
arbetsplatsen genom att interagera med andra i genomförandet av sina arbetsuppgifter, genom att             
fråga och få svar, genom att hjälpa varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Enligt Döös et al.                 
sker lärandet i aktionsbaserade kontexter. Lärandet påverkas alltså av situerade kontexter, och            
detta leder oss in på nästa underavsnitt som fokuserar på lärande i situerade kontexter.  
 
2.5. Lärande i en situerad kontext 
Som tagits upp under de föregående underavsnitten har kontexten runt individen betydelse för             
lärandet. Det går Lervik, Fahy och Easterby-Smith (2010) in på i en fallstudie de gjorde, där de                 
undersökte hur externa faktorer påverkar det situerade lärandet hos personer som arbetar med             
teknisk support. De undersökte hur resurser och relationer påverkar lärandet i det vardagliga             
arbetet, och diskuterade resultaten utifrån teorin Communities of practice. Under två år utförde             
de semistrukturerade intervjuer som grund för studien. De kom fram till att lärande sker i en                
specifik situerad kontext, och att den situerade kontexten är temporär. Lärandet i den situerade              
kontexten påverkas inte bara av communityt och dess medlemmar, utan även av temporära             
faktorer som påverkas av externa resurser och människor (ibid.).  
 
Le Clus (2011), som har studerat informellt lärande, tar upp att lärande i vardagliga situationer är                
starkt sammankopplat till situerat lärande, vilket handlar om att lära i en kontext. Kontexten här               
utgörs av arbetsplatsen och de resurser och personer som finns inom arbetsplatsen. Mycket av              
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det informella lärandet som sker på arbetsplatser menar Le Clus är situerat i sociala situationer i                
interaktion med andra, och att medarbetare kan ha endast liten kontroll över när och var lärandet                
sker. Även Tynjälä (2008) tar upp att lärande sker i en kontext. Tynjälä har gjort en tematisk                 
granskning av forskning kring just informellt lärande, och enligt Tynjälä sker lärande både i den               
lärande individens huvud, likväl som i en miljö.  
 
2.6. Sammanfattning tidigare forskning 
I det här avsnittet har vi tagit upp tidigare forskning som kretsar kring informellt lärande, men                
även tidigare forskning som rör socialt samspel och det sociala sammanhangets betydelse för             
lärande på arbetsplatsen. Enligt Collin (2008) och Döös et al. (2005) sker lärande på              
arbetsplatsen genom interaktion med kollegor. Genom att interagera med kollegor menar även            
Svensson (2005) att lärande främjas. Svensson menar att lärande på arbetsplatsen underlättas om             
medarbetaren kan kommunicera med resurspersoner och genom att ha sociala relationer att            
använda sig av. Att sociala relationer i arbetet är bra att ha är även Ekman (2003) inne på, och                   
menar att småprat i arbetet är en faktor som bygger arbetsrelationer. Den tidigare forskningen              
visar även att den sociala stämningen på en arbetsplats har betydelse för lärandet. Enligt Eraut               
(2004) främjas lärandet på arbetsplatser av bra relationer mellan medarbetarna. Enligt Ellström            
(2009) kan det sociala samspelet mellan kollegor både möjliggöra och begränsa lärandet.            
Ellström menar i likhet Eraut (2004) att ett bra socialt klimat öppnar upp för fler möjligheter till                 
lärande.  
 
Det lärande som sker på arbetsplatser rör sig oftast om informellt lärande, menar bland annat               
Eraut (2004) och Boud och Middleton (2003). Informellt lärande är enligt Eraut (2004) lärande              
som sker spontant och oavsiktligt, utan en närvarande lärare. Det kan ske genom interaktion med               
andra. Boud och Middleton (2003) menar att det informella lärandet hos individen sker i              
interaktion med olika personer på arbetsplatsen. Eraut (2004) tar upp att det informella lärandet              
kan ses som lärande genom erfarenhet, men att det informella lärandet även innefattar den              
sociala kontexten som den lärande befinner sig i. Enligt Ünlühisarcıklı (2018) och Le Clus              
(2011) sker det informella lärandet i det vardagliga arbetet, i de uppgifter och problem som               
individen ställs inför i arbetet. Det informella lärandet sker i en social kontext och påverkas av                
det sociala sammanhanget, menar Le Clus och Lervik et al. (2011). Lärandet sker både inuti en                
individ likväl som i en social miljö, menar Tynjälä (2009).  

3. Teori 
Detta avsnitt kommer att presentera de teorier som ligger till grund för studien. De teorier vi har                 
valt som grund för vår studie är Hager och Hallidays (2006) teoretisering om informellt lärande,               
Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande samt Goffmans (2009) dramaturgiska            
perspektiv.  
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3.1 Informellt lärande 
I den här uppsatsen har vi valt att utgå ifrån Hager och Hallidays (2006) teoretisering kring                
informellt lärande. De har skrivit boken Recovering Informal Learning (2006) i vilken de             
teoretiserar kring informellt lärande och baserar sina resonemang på empiriska studier. De menar             
att det informella lärandet för en individ på en arbetsplats innebär att utveckla förmågan att göra                
kontextberoende bedömningar i en föränderlig kontext, det vill säga att man lär sig hur man ska                
lösa problem och utmaningar som ställs i det vardagliga arbetet. Med kontext menar de              
omgivningen i vilket lärandet sker, och på vilket sätt som omgivningen påverkar vad individen              
lär sig. I den här uppsatsen benämner vi kontext som det sociala sammanhanget. Enligt Hager               
och Halliday går det inte att separera lärandet från kontexten, eftersom lärandet är en del av                
kontexten. Kontexten, det vill säga det sociala sammanhanget, påverkar alltså lärandet. Detta            
eftersom informellt lärande är opportunistiskt, obestämt och påverkas av både interna och            
externa faktorer. Lärandet sker alltså spontant och oavsiktligt, och sker både inuti individen             
likväl som i ett socialt sammanhang. Det informella lärande sker både på egen hand och i                
interaktion med andra individet. Lärandet sker integrerat i arbetet och utanför uttalade            
lärsituationer, utan en uttalad lärare. Ofta är den lärande individen omedveten om att lärande sker               
i just den situationen. Informellt lärande är en process i ständig utveckling (ibid.). 
 
3.2 Situerat lärande  
Situerat lärande handlar om lärande som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang, och att               
lärandet är knutet till sammanhanget som det sker i (Lave & Wenger, 1991). Lave och Wenger                
riktar i sin bok Situated Learning - Legitimate Peripheral Participation kritik mot att se lärande               
som antingen en kognitiv process där lärandet endast sker inom individen, eller en social process               
där den lärande ses som en mottagare av kunskap från omgivningen. De menar istället att lärande                
inte kan skiljas från varken de kognitiva processerna eller de sociala praktikerna i individens              
omgivning. Lave och Wenger menar att situerat lärande kan ses som en brygga mellan att se                
antingen kognitiva processer eller sociala praktiker som primära för lärandet. I det situerade             
lärandet är båda dessa aspekter viktiga för hur lärande ska studeras och förstås.  
 
Enligt Lave och Wenger (1991) kan situerat lärande handla om informellt och erfarenhetsbaserat             
lärande, men det handlar också om mer än bara det. Situerat lärande innefattar även individens               
identitet, det går inte att skilja lärandet från den lärande individen. Det handlar också om de                
situationer som lärandet sker i. Lave och Wenger menar att det finns ett ömsesidigt förhållande               
mellan aktören, aktiviteten och världen som påverkar lärandet. En individs lärande sker i             
situerade aktiviteter, menar Lave och Wenger. En situerad aktivitet är något som är en del av en                 
vardaglig aktivitet, vilket till exempel kan vara det vardagliga arbetet. Enligt Lave och Wenger              
finns det ingen aktivitet som inte är situerad. Lärandet förutsätter att individen aktivt deltar i den                
situerade aktiviteten. Det krävs involvering och engagemang från individen för att lärande ska             
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ske - lärandet är beroende av aktivitet från individen med den sociala praktiken individen              
befinner sig i. Den lärande individen kan inte ses som en passiv mottagare av kunskap, och                
lärandet går inte att separera från den sociala praktik som individen vistas i. Detta eftersom               
lärandet är integrerat i den sociala situerade kontexten som finns kring individen (ibid.). Lave              
och Wenger menar att situerat lärande skiftar fokus från att se individen som lärande till att se                 
lärande som en del av att individens deltagande i det sociala sammanhang individen befinner sig               
i. Deltagandet i den sociala praktiken går hand i hand med lärandet. Individens lärande sker i en                 
ständig omförhandling och utveckling av förståelsen om omvärlden. Hur individens deltagande           
och lärande i situerade praktiker förändras tar Lave och Wenger upp i ett begrepp som de kallar                 
för legitimate peripheral participation, vilket översätts till legitimt perifert deltagande.  
 
3.2.1 Legitimt perifert deltagande 
För att förstå lärandet som sker i situerade aktiviteter använder sig Lave och Wenger (1991) av                
begreppet legitimt perifert deltagande. Det är ett analytiskt sätt att se på lärande, där förståelsen               
av lärande innefattar relationer mellan olika sociala, kulturella och historiska aspekter. Lave och             
Wenger betonar att legitimt perifert deltagande är ett komplext begrepp som involverar sociala             
strukturer och maktrelationer som finns inom dessa.  
 
Lave och Wenger (1991) beskriver legitimt perifert lärande som ett sätt att se lärande som en                
integrerad del av deltagandet i sociala praktiker. Lärandet sker oavsett om det är avsiktligt eller               
inte, och det sker i alla kontexter. Ett begrepp som används mycket inom legitimt perifert               
deltagande är praktikgemenskap, som Lave och Wenger definierar som ett nät av relationer             
mellan personer, aktiviteter och omvärlden över tid och i förhållande till andra            
praktikgemenskaper. En praktikgemenskap kan till exempel vara en arbetsplats. Legitimt perifert           
deltagande handlar om lärande som sker i en praktikgemenskap, och om hur en individ går från                
att vara novis till att bli en expert inom praktikgemenskapen. Det handlar om att individen lär sig                 
att bemästra de färdigheter och kunskaper som krävs för att bli en erfaren och kunnig person                
inom den praktikgemenskap som denne befinner sig inom. Det kräver att individen aktivt deltar              
och engagerar sig i de situerade aktiviteter som finns inom praktikgemenskapen. En förutsättning             
för lärande, utifrån legitimt perifert deltagande, är att individen har en strävan och ambition att               
bli en fullvärdig deltagare i den aktuella praktikgemenskapen. Genom att aktivt delta i             
praktikgemenskapen och dess aktiviteter utvecklar individen kunskaper och färdigheter, och          
även sin identitet inom praktikgemenskapen. Utvecklingen av kunskaper, identitet och socialt           
medlemskap går hand i hand, menar Lave och Wenger. 
 
Vidare kan begreppet legitimt perifert deltagande förtydligas genom en beskrivning av de tre             
enskilda orden i begreppet. Legitimitet förklaras som ett sätt att definiera sätt att tillhöra, att vara                
en del av något, vilket är ett mycket viktigt element för lärande enligt Lave och Wenger (1991).                 
Periferi handlar om olika sätt att befinna sig på fältet för deltagande, vilket definieras av               
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praktikgemenskapen. Det handlar om att befinna sig i den sociala värld som praktikgemenskapen             
utgör. Att byta position på fältet är en del av lärandet, och sker i takt med att ens medlemskap i                    
praktikgemenskapen formas och ens identitet inom praktikgemenskapen utvecklas. Deltagande         
handlar om att delta i praktikgemenskapen och att sträva efter att bli en fullvärdig medlem av                
praktikgemenskapen. Enligt Lave och Wenger ger en högre nivå av deltagande en höjd             
maktposition inom praktikgemenskapen, och även en större förståelse för hur          
praktikgemenskapen och dess beståndsdelar relaterar till varandra och hur de fungerar.  
 
3.3 Dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2009) studerar det sociala livet ur ett dramaturgiskt perspektiv där han beskriver livet              
som en teaterscen där individer intar olika roller när de framträder eller är bakom scenen. Med                
detta perspektiv undersöker han hur individer presenterar sig själva och hur de handlar inför              
andra i en vardaglig arbetssituation. Han undersöker även på vilket sätt individer kontrollerar och              
styr de uppfattningar som andra individer bildar sig om dem och hur de kan påverka sitt                
framträdande inför dem.  
 
Goffman (2009) förklarar framträdandet som den samlade aktiviteten hos en deltagare vid ett             
givet tillfälle som tjänar att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna. För att                  
dessa framträdanden ska äga rum så krävs det roller. När en individ handlar så tar den på sig en                   
roll eller rutin som Goffman förklarar som “i förväg redan fastställda handlingsmönster”. Då             
individer interagerar med andra individer så kan rollen förklaras som en sorts mask som              
individen tar på sig. 
 
Interaktion förklarar Goffman (2009) som individers gemensamma inflytande på varandras          
handlingar och sättet de fungerar när de befinner sig i varandras fysiska närvaro. Interaktion              
förekommer när individer befinner sig i varandras närvaro på ett givet tillfälle vilket även går att                
förklaras som ett “möte”. Då en individ går in i sin roll så förutsätter den att observatörerna tror                  
på de egenskaper som individen visar upp och att individen besitter de egenskaperna. På så sätt                
måste individer anpassa sitt handlande utifrån vilka personer vi interagerar med och hur de vill               
framställa oss själva. Goffman tar således upp begreppen “on stage” som kan förklaras som den               
främre regionen, och “off stage” som förklaras som den bakre regionen. Det är på den främre                
regionen som själva framträdandet äger rum och i den bakre regionen som framträdandet             
förbereds. I den bakre regionen hålls publiken borta och individen kan således kliva ur sin               
rollgestalt och på så sätt koppla av. Detta kan liknas vid att individer går in i en roll på sin                    
arbetsplats som då är “on stage” och när de kommer hem så kan en gå ur sin roll och bete sig på                      
sätt som inte är lämpliga på arbetsplatsen vilket är “off stage”. Gränserna av vad som är “on                 
stage” och “off stage” manifesteras överallt (ibid.). Ett framträdande har både en funktion ur en               
personlig aspekt men även för interaktionen. Ett framträdande tjänar ofta till att ge uttryck åt de                
utmärkande drag för den uppgift som ska utföras. De som arbetar inom diverse yrken använder               
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sig exempelvis av rörelser som ger uttryck för sakkunnighet och integritet. Hur individen             
framträder påverkar främst hur andra ser på en och men kan även vara till nytta i ett större                  
sammanhang. Detta gör det enklare att förstå varför vissa personer blir anställda till             
organisationer och andra sållas bort. En person som anställs till ett företag ska ofta ha de                
egenskaper som passar till yrket och bete sig på ett visst sätt vilket leder till att de kan visa upp                    
en fasad för sin egen del men även för organisationen (ibid.).  
 
Det här leder in på begreppet team vilket Goffman (2009) förklarar som “en samling individer               
som samarbetar i framställningen av en rutin”. Roller existerar i förhållande till andra vilket              
innebär att en individ blir sin roll i den rådande sociala situationen och i teamet. Teamets                
huvudsakliga mål är att styra de intryck som omgivningen får av situationen vilket kan uppnås               
genom ett bra teamarbete. Tre egenskaper som Goffman anser vara fundamentala i ett team för               
att de ska kunna agera på ett tillförlitligt sätt är lojalitet, disciplin och försiktighet. Det är alltså                 
viktigt för medlemmarna i teamet att stödja den grupp som de tillhör och lita på att varje medlem                  
uppträder och handlar på rätt sätt. En viktig komponent för att skapa ett starkt team är att varje                  
medlem i teamet spelar sin roll enligt de förutsättningar som teamet har skapat tillsammans och               
därför måste de även lita på varandra att de uppträder på rätt sätt (ibid.). 
 
3.3.1 Avgränsningar 
I den här studien har vi valt att fokusera på utvalda delar av det dramaturgiska perspektivet,                
eftersom vi anser att dessa är lämpliga utifrån vår studies syfte och frågeställningar. De begrepp               
som vi har valt att fokusera på är framträdandet, roller, interaktion och team då dessa går att                 
koppla till de olika roller som medarbetarna har inom organisationer och hur dessa påverkar det               
sociala samspelet.  
 
3.4 Användning av de teoretiska perspektiven 
Vi har valt att använda oss av dessa teoretiska perspektiv tillsammans då vi anser att de i vår                  
studie kompletterar varandra vilket ger oss möjligheter till en djupare och fylligare analys. Hager              
och Hallidays (2006) teoretisering om informellt lärande används för att beskriva just den             
specifika formen av lärande som informellt lärande innebär. Lave och Wengers (1991) teori om              
situerat lärande används för att beskriva lärandet i den specifika sociala kontext som             
arbetsplatsen utgör och för att beskriva det sociala sammanhangets påverkan på lärandet.            
Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv används för att fördjupa vad som sker inom det             
sociala sammanhanget och hur det påverkar lärandet. Inom den situerade sociala kontexten som             
deras arbetsplats utgör så går individerna in i olika roller och samspelar med varandra som i sin                 
tur påverkar deras lärande samt deras medlemskap inom arbetsplatsen. På så sätt vävs teorin om               
situerat lärande och det dramaturgiska perspektivet samman och påverkar individernas lärande           
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på arbetsplatsen. Vidare används det dramaturgiska perspektivet för att fördjupa legitimt perifert            
deltagande, hur en individs roll i en praktikgemenskap kan förändras. 

4 Metod  
I följande avsnitt kommer valet av metod att presenteras och diskuteras. Delar som tas upp är                
metodval, urval av respondenter och hur data har samlats in och bearbetats. Vidare behandlas              
studiens tillförlitlighet hur vi under studiens genomförande har förhållit oss till de            
forskningsetiska principerna.  
 
4.1 Metodval  
Syftet med vår studie är att få kunskap om informellt lärande hos medarbetare i den situerade                
sociala kontext som en arbetsplats utgör. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar,som grundar             
sig i medarbetarnas egna upplevelser kring informellt lärande och det sociala sammanhangets            
påverkan på lärandet, så beslutade vi oss för att göra en studie med en kvalitativ ansats.  
 
I vår studie har vi valt att studera medarbetares upplevelser och således bidra med en ökad                
förståelse kring informellt lärande och det sociala sammanhangets betydelse. Därför anser vi att             
en kvalitativ ansats är lämplig för den här studien. Kvalitativ forskning handlar om att ge ökad                
förståelse för det område som studeras, och kvalitativ forskning är tolkande (Alvehus, 2013). I              
denna studie har en abduktiv ansats tillämpats. En abduktiv ansats har drag från både den               
induktiva och deduktiva ansatsen vilket innebär att vi skiftar mellan teorin och den insamlade              
empirin. Under processens gång så utvecklas det empiriska tillämpningsområdet gradvis och           
även teorin justeras (se Alvesson & Sköldberg, 2017). Detta leder till att vi inte blir låsta till                 
teorin utan kan arbeta mer förutsättningslöst. Med vår studie avser vi att fylla den              
kunskapsluckan som råder gällande informellt lärande inom den situerade sociala kontext som ett             
IT-företag utgör och därför anser vi att en abduktiv ansats är passande, eftersom vi utgår från det                 
empiriska materialet och samtidigt låter de teoretiska begreppen och forskningsfrågorna färga           
processen. Vår tolkning har hermeneutiska drag, vilket innebär att vi vid tolkningen försöker             
uttyda genomgående mönster från empirin samt att vi är medvetna om att vi går in med en                 
förförståelse vid tolkningen av det empiriska materialet (ibid). Eftersom vi är medvetna om             
förförståelsen kan vi aktivt försöka lägga förförståelsen åt sidan för att inte påverka vår tolkning.  
 
Vi är ute efter just medarbetarnas egna uppfattningar och upplevelser, och därför ansåg vi att det                
var lämpligt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (se           
Bryman, 2011). Genom att välja semistrukturerade intervjuer ges en möjlighet till flexibilitet och             
att föra en dialog med respondenterna, där intervjuernas utförande formas av vad respondenterna             
delar med sig av (ibid.). Under intervjuerna uppmuntrades respondenterna att prata fritt, och             
intervjuernas utförande påverkades således av vad respondenterna valde att ta upp. För att få              
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möjlighet att lyckas beröra alla de aspekter vi var intresserade av utifrån syfte och              
frågeställningar hade vi utformat en intervjuguide att utgå ifrån, men hur och när frågorna              
berördes var flexibelt utifrån vad respondenten tog upp. Följdfrågor ställdes för att få klarhet i               
vad respondenterna menade, vilket enligt Bryman gör att en ömsesidig förståelse kan fås mellan              
respondenter och intervjuare.  
 
En fördel med att använda kvalitativa intervjuer som redskap för insamling av data är              
möjligheten att under en kort tid få höra flera individers reflektioner kring ett samhällsfenomen              
utifrån deras perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015). Gällande val av antal intervjuer så följde vi               
Ahrne och Svenssons råd om att intervjua respondenter tills en mättnad nås, vilket innebär att vi                
som intervjuare känner igen mönster i respondenternas svar och kan därmed avgöra när             
tillräckligt antal intervjuer är genomförda. Detta för att få fram data som är relativt fritt från                
enskilda individers personliga uppfattningar och för att få material som det går att göra någon               
form av generalisering utifrån (ibid.). Antalet intervjuer som behövs beror på undersökningens            
syfte. I vårt fall ville vi undersöka medarbetares uppfattning och synvinkel, detta innebär att vi               
behövde mer ingående tolkningar samt möjligheten att generalisera (se Kvale & Brinkmann,            
2014). Kvale och Brinkmann föreslår att antalet intervjuer till intervjustudier brukar ligga på             
cirka fem till trettiofem intervjuer beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga. När                
vi hade genomfört sex intervjuer upplevde vi att vi såg ett mönster i svaren respondenterna gav,                
och att vi således hade nått mättnad i svaren. Vi upplevde att vi inte längre fick svar som gav                   
någon mer nyanserad information (ibid.), och därför valde vi att inte genomföra fler intervjuer              
efter den sjätte intervjun. 
 
4.2 Urval  
Efter att vi hade kommit fram till vilken metod vi ville använda oss av med vår studies syfte och                   
frågeställningar i åtanke, av så diskuterade vi kring vilka empiriska objekt vi skulle rikta in oss                
på. Eftersom vårt syfte är att bidra med ökad förståelse kring informellt lärande hos medarbetare               
i den sociala kontext som en arbetsplats utgör så riktade vi in oss på just medarbetare.  
 
Vi ville studera det informella lärandet i ett visst sammanhang, därav valet att genomföra              
samtliga intervjuer bland medarbetare på en arbetsplats. Arbetsplatsen vi utförde vår studie vid är              
ett IT-företag, och respondenterna var utbildade civilingenjörer. Valet av bransch för studien är             
baserat på ett bekvämlighetsurval, eftersom vi hade en kontaktperson bland medarbetarna på ett             
IT-företag. Bekvämlighetsurval är när man som forskare använder sig av personer som råkar             
finnas tillgängliga (Bryman, 2011), och genom att vi hade en kontaktperson på IT-företaget fick              
vi tillgänglighet till personer som kunde delta i vår studie. Vägen till respondenterna gick dock               
genom företagets HR-ansvarig, som vi fick kontakt med genom vår kontaktperson. Vi berättade             
för företagets HR-ansvarig om vår studies syfte och hur vi tänkt genomföra studien, och sedan               
valde den HR-ansvarige ut medarbetare på företaget som kunde delta i våra intervjuer. Enligt              
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Ahrne och Svensson (2015) finns det en risk med att låta någon annan välja ut vilka personer                 
som ska deltaga i en studie, eftersom urvalet av personer då kan manipuleras för att ge en positiv                  
bild av företaget. Vi kände dock att vi fick en god kontakt med den HR-ansvarige och att denne                  
person kändes uppriktig och tillförlitlig, samt att vår studie inte är av sådan karaktär att företaget                
riskeras att framställas i dålig dager. Vi fick dessutom viss möjlighet att delvis påverka valet av                
respondenter, genom att välja om vi till exempel ville ha nyanställda eller mer erfarna              
medarbetare. Vi valde att ha spridning i respondenternas anställningstid vid företaget. Utifrån vår             
studies syfte och teoretiska ramverk ville vi ha en bredd bland medarbetarna och valde då               
respondenter vars anställningstid skilde sig åt, från 1 månad upp till fem år. Företaget är ungt,                
därför hade ingen av respondenterna varit anställd vid företaget längre än fem år. De              
respondenter vi valde att intervjua var medarbetare som inte innehar någon form av             
chefsposition.  
 
4.3 Datainsamling  
Det empiriska material som ligger till grund för vår undersökning grundar sig i sex stycken               
semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på en och samma dag i ett            
konferensrum på arbetsplatsen. Att utföra intervjuerna i respondenternas egen miljö var för att             
göra det så bekvämt och avslappnat som möjligt för respondenterna, eftersom en respondent som              
känner sig bekväm troligen är mer öppen att dela med sig (se Bryman, 2011; Ahrne & Svensson,                 
2015). Konferensrummet som intervjuerna hölls i låg avskilt från platsen där de arbetade vilket              
gjorde att vi kunde intervjua ostört och i en lugn miljö. Bryman (2011) påpekar att miljön                
påverkar kvaliteten på inspelningen eftersom mikrofonen inte fungerar som ett mänskligt öra.            
När intervjun hålls på en avskild plats så behöver inte heller intervjupersonen oroa sig för att                
några utomstående kan höra det som sägs under intervjun.  
 
Ahrne & Svensson (2016) poängterar vikten av att förbereda sig inför en intervju. Eftersom              
empirin som ligger till grund för vår studie består av sex semistrukturerade intervjuer så innebär               
det att vi hade vissa områden som vi ville beröra utifrån syfte och frågeställningar (se Bryman,                
2011). För att beröra dessa teman så utformades en intervjuguide (se bilaga 1), Intervjuguiden              
bestod av övergripande teman, huvudfrågor och stödfrågor för att påminna oss om vad vi hade               
planerat att ta upp, Bryman (2011) förklarar intervjuguiden som en kort minneslista över vilka              
frågeställningar som ska täckas under intervjun. Då vi utformade vår intervjuguide så hade vi i               
åtanke att formulera frågor som möjliggjorde det för oss att få information kring våra              
intervjupersoners upplevelser samt att intervjuerna rymde flexibilitet (Bryman, 2011). Vi hade           
det teoretiska ramverket i åtanke vid utformandet av intervjuguiden, men det var framförallt             
studiens syfte och frågeställningar som påverkade intervjuguidens utformning. Intervjuguiden         
innehöll tre stycken övergripande teman: “Bakgrund”, “Lärande och utveckling” samt “Socialt           
sammanhang på arbetet”. Dessa tre teman innehöll tillsammans 13 huvudfrågor. Huvudfrågorna           
hade tillhörande följdfrågor som stöd vid behov. I vissa fall behövdes inte alla dessa följdfrågor               
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tas med då intervjupersonerna redan hade berört det, eller talade kring det fritt på egen hand.                
Frågorna i intervjuguiden var utformade likadant och användes till alla intervjuer för att täcka de               
områden vi ville undersöka. Vilken följdfrågorna ställdes i var dock flexibelt beroende på vad              
respondenterna delade med sig av. Vi bearbetade frågorna noggrant för att försäkra oss om att de                
skulle besvara våra frågeställningar och syfte samt att de var ställda på ett enkelt och förståeligt                
sätt för intervjupersonen. Vi försökte även att undvika ledande frågor. Bryman poängterar att             
ledande frågor är något som ska undvikas under kvalitativa intervjuer då vi inte vill påverka               
intervjupersonens svar. För att inte riskera att ställa ledande frågor så var vi noggranna med att                
ställa öppna frågor som kunde ge mer berikade svar. De gånger vi ställde slutna frågor så                
adderades följdfrågor som exempelvis “hur” eller “på vilket sätt” för att få respondenten att              
förklara mer utförligt och uttömmande så att svaren inte endast bestod av ett ja eller nej.  
 
Efter att intervjuguiden var utformad så genomförde vi en pilotintervju med en medarbetare från              
arbetsplatsen för att se om intervjuguiden täckte upp det vi ville utifrån syfte och              
frågeställningar, och för att kunna revidera om någon fråga upplevdes som otydlig. Bryman             
(2011) poängterar att det är gynnsamt att göra pilotintervjuer för att se hur väl intervjun fungerar                
och för att få mer erfarenhet kring metoden. Efter att pilotintervjun var utförd så fick vi                
omformulera några följdfrågor i intervjuguiden som upplevdes otydliga av informanten men i            
övrigt kände vi oss nöjda med intervjun och kunde börja med våra huvudsakliga intervjuer.              
Intervjuerna tog i genomsnitt 25 minuter att genomföra, där någon intervju tog längre tid och               
någon tog något kortare tid. Det kan tyckas vara kort tid, men vi upplevde att vi fick såg tydliga                   
mönster i respondenternas svar, och att vi lyckades täcka upp de delar vi behövde för att kunna                 
uppfylla vår studies syfte. Vi var båda två närvarande vid samtliga intervjuer, men vi turades om                
att leda intervjuerna och att komma med följdfrågor. Eftersom vi använde oss av             
semistrukturerade intervjuer bad vi respondenterna att fördjupa sina svar genom att uppmana            
dem att berätta mer, för att få djupare förståelse för vad respondenten menar och för att få en                  
ömsesidig förståelse mellan respondent och oss som intervjuare (se Bryman, 2011). Mellan varje             
intervju hade vi cirka 10-15 minuters paus då vi kunde anteckna viktiga detaljer från intervjun               
och diskutera med varandra vad vi fått höra, så att vi tolkat respondenternas svar på samma sätt.  
 
Intervjuerna spelades in för att ge möjlighet att transkribera innehållet från intervjuerna noggrant             
efteråt, för att sedan kunna läsa ut och analysera resultaten. Inspelningarna blev då den data som                
ligger till grund för vår studie (se Ahrne & Svensson, 2016). Målsättningen var att få samtalet att                 
kännas så naturligt som möjligt så att intervjupersonen skulle känna sig bekväm. Genom att spela               
in intervjuerna så kunde vi lägga allt fokus på samtalet för att sedan noggrant analysera vad som                 
sägs. När samtliga intervjuer var klara så transkriberades dem under dagarna efter att             
intervjuerna genomförts för att hålla det färskt i minnet. Eftersom båda var närvarande under              
intervjuerna underlättade det för oss att förstå och tolka det som sades under intervjun trots att                
vissa delar av intervjun kunde vara svåra att höra. Bryman (2011) menar att inspelning och               
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transkribering av intervjuer är fördelaktigt eftersom forskaren då kan gå igenom materialet flera             
gånger för att sedan kunna göra noggranna analyser och tolkningar av det som sägs. Den               
utskrivna intervjun blev sedan vårt empiriska material som ligger till grund för studien.  
 
4.4 Bearbetning av data och analys  
Efter varje intervju så hade vi cirka 10-15 minuters paus då vi kunde diskutera lite kring de svar                  
som vi hade fått. Ahrne & Svensson (2015) påpekar att det är viktigt att ha tid mellan                 
intervjuerna så att man kan anteckna olika saker som kommit upp från intervjun. Samtliga              
intervjuer spelades in på båda våra mobiler efter samtycke med våra respondenter. Vi valde att               
spela in på båda våra mobiler för att försäkra oss om att inspelningen fungerade som den skulle,                 
på så sätt kunde även båda ha tillgång till intervjuerna och börja transkribera omgående.              
Fördelen med att spela in intervjuer är att trovärdigheten ökar eftersom vi då kan försäkra oss om                 
att vi analyserar utifrån korrekt information och inte glömmer bort viktiga delar (Bryman, 2011).              
Intervjuerna transkriberades ordagrant i Word och vi valde att dela upp dem så att vi               
transkriberade tre stycken vardera. När vi transkriberade intervjuerna så tog vi även med ord som               
“eh” och korta tystnader i form av tre punkter. Detta eftersom kvalitativa forskare är intresserade               
av vad som sägs under en intervju, men även av hur det sägs (ibid.). Det kan alltså ha betydelse                   
för tolkningen av det empiriska materialet. När vi båda var klara med transkriberingarna så läste               
vi igenom materialet flera gånger för att återuppliva minnet och få djupare kännedom kring              
informationen, samt för att kunna uttyda mönster och teman i empirin.  
 
Efter att intervjuerna och transkriberingen var genomförda så började vi med analysarbetet och             
vi använde oss av en tematisk analysmetod. Tematisk analys är en metod för att identifiera och                
analysera mönster och teman i den insamlade datan (Braun och Clarke, 2006). Detta innebär att               
vi kodade vårt material för att sedan skapa olika teman. Kodning används ofta som en början på                 
analysen av kvalitativ data (Bryman, 2011). När vi kodade det empiriska materialet läste vi              
igenom det upprepade gånger, antecknade våra tankar och markerade mönster vi kunde se. Att gå               
igenom materialet fram och tillbaka upprepade gånger under kodningen och att anteckna sådant             
som dyker upp är enligt Braun och Clarke (2006) en del av analysprocessen för tematisk analys.                
Vi var hela tiden under processens gång medvetna om att vår förförståelse kunde påverka vår               
tematisering vilket Braun och Clarke (2006) poängterar är viktigt att ta hänsyn till under              
analysprocessen. Utifrån de mönster vi kunde se när kodningsprocessen var klar skapade vi tre              
teman med tillhörande underteman där materialet sorterades in. Den här processen krävde att vi              
gick igenom vårt material ytterligare ett antal gånger för att se att de teman och mönster vi                 
plockat stämmer med det vi fann i kodningen av det empiriska materialet, samt att de besvarar                
syfte och frågeställningar för studien. De tre huvudteman som bildades var “Arbetsmiljöns            
påverkan på lärandet”, “Diskussion och interaktion med andra medarbetare främjar lärande” och            
“Praktiskt arbete är bra för lärandet”.  
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Under analysen av det insamlade materialet hade vi drag av hermeneutisk tolkning, vilket             
innebär att vi som utfört studien har en förförståelse för ämnet (se Alvesson & Sköldberg, 2017).                
Vi valde att använda oss av denna strategi eftersom hermeneutik ofta är lämpad till studier vars                
syfte är att få tillgång till informanternas egna upplevelser (se Fejes et al., 2015). Eftersom vi i                 
vår studie är ute efter respondenternas upplevelser kring informellt lärande och det sociala             
sammanhangets betydelse för lärandet ansåg vi att denna strategi var passande för vår studie.  
 
4.5. Forskningsetiska principer 
Under studiens gång så har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016).            
Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt       
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att respondenten ska få information om          
forskningens syfte. Forskaren ska informera respondenter om att deltagandet är frivilligt och att             
de har rätt att avbryta sin medverkan, samt informeras om vad deras deltagande innebär för               
studien. Det ska vara tydligt att insamlade uppgifter endast kommer användas för forskning.             
Önskvärt är även att respondenterna informeras om var forskningsprojektet kommer att           
publiceras (ibid.). Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en studie själva har rätt att              
bestämma om och hur de deltar, och att forskaren ska få samtycke till deltagande från               
respondenten. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om respondenter som deltar i           
studien ska vara konfidentiella och endast tillgängliga för behöriga parter för forskningsprojektet.            
Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas            
för forskning (ibid.).  
 
I vår studie uppfyllde vi dessa forskningsetiska principer genom att innan vi påbörjade vardera              
intervju så informerades respondenterna om vår studie och dess syfte, samt om hur intervjun              
skulle gå till och övergripande vad den skulle handla om. Respondenterna fick ett             
samtyckesformulär (se bilaga 2) som de fick skriva under gällande om de ville delta i studien                
eller inte. I samtyckesformuläret informerades det om att intervjun spelades in, att deltagandet i              
studien var anonymt och att allt material och alla personuppgifter skulle behandlas helt             
konfidentiellt, samt att det insamlade materialet endast skulle nyttjas för vår studies ändamål. I              
samtyckesformuläret informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och att det går bra              
att avbryta sin medverkan när som helst. Samtliga respondenter skrev under att de samtyckte till               
deltagande i studien. Genom den muntliga informationen i kombination med informationen som            
gavs i samtyckesformuläret uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom        
att deltagarna gav sitt samtycke till att delta i studien genom att fylla i ett samtyckesformulär, där                 
de också blev informerad om att de själva styrde över sin medverkan. Konfidentialitetskravet             
uppfylldes genom att vi var noga med att informera om att det endast är vi som skulle ha tillgång                   
till ljudfilerna från intervjuerna och att alla uppgifter i studien skulle behandlas konfidentiellt.             
För att behålla konfidentialiteten även mellan respondenterna ändrade vi numreringen av           
respondenterna i uppsatsens resultat och analysdel, för att de inte skulle förstå vem som sagt vad                
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av de som deltog i studien. Nyttjandekravet förhöll vi oss till genom att informera om att alla                 
insamlade uppgifter endast skulle användas i vår studie. 
 
4.6. Metoddiskussion 
Vi har valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet och äkthet i vår metoddiskussion. Enligt               
Bryman (2011) bör kvalitativa studier bedömas utifrån andra kriterier än vad kvantitativa studier             
bedöms utifrån. Ofta talas det om validitet och reliabilitet, men enligt Bryman är det mer för                
kvantitativa studier. För kvalitativa studier är det istället rekommenderat att använda just            
tillförlitlighet och äkthet för att bedöma en studies kvalitet (ibid.). Vidare diskuterar vi även              
generaliserbarhet för studien, eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en viktig             
aspekt att ta upp i bedömningen av en kvalitativ studie. 
 
Tillförlitligheten för en studie innefattar fyra delkriterier, och dessa är trovärdighet,           
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).          
Trovärdighet handlar enligt Bryman om att säkerställa att en studie har utförts enligt de regler               
som finns. Trovärdighet handlar också om att det inte finns en universell sanning för hur alla                
individer upplever den sociala verkligheten, men att den beskrivning av verkligheten som ges i              
en studie upplevs som trovärdig (ibid.). För att få så hög trovärdighet som möjligt har vi följt                 
Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska principer, samt försökt vara så transparenta som          
möjligt i vår studie. Vi har varit noggranna med att beskriva vilka vi intervjuat, varför vi har valt                  
just dessa intervjupersoner, vilka frågor vi haft med under intervjun och hur hela genomförandet              
gick till. Överförbarhet handlar om att ge en rik och fyllig beskrivning av alla detaljer i en studie,                  
för att på så sätt skapa möjlighet till att avgöra hur överförbar studien är till en annan miljö                  
(Bryman, 2011). Vi har försökt vara tydliga i beskriningen av den kontext som studerats i vår                
studie, vilket påverkar överförbarheten. Vidare har vi försökt vara så transparenta och utförliga             
som möjligt i redogörelsen i vår studie, och genom att diskutera studiens generaliserbarhet             
resonerar vi även kring studiens överförbarhet. Pålitlighet handlar om den kvalitativa           
forskningens motsvarighet till reliabilitet, och handlar således om att data ska ha samlats in och               
analyserats på ett pålitligt sätt i en studie. För att påvisa det ska en studie innehålla en transparent                  
och fullständig redogörelse för alla faser av en studie (ibid.). Här återkommer vi återigen till att                
vi genomgående i vår studie har försökt att vara så transparenta och utförliga som möjligt. Vi har                 
även resonerat kring våra metodval och försökt motivera dem på ett tydligt sätt, vilket även det                
påverkar pålitligheten för vår studie. Vid utförandet av intervjuerna hade vi en intervjuguide som              
stöd för att kunna hålla en röd tråd genom samtliga intervjuer. Vi funderade även kring               
formuleringen av frågor. Det förekom att vi ställde ledande frågor, men det var i lägen där vi                 
ville förtydliga att vi hade tolkat respondenten rätt. Möjligheten att styrka och konfirmera             
handlar om att vara medveten att det inte går att ha en helt objektiv bild när man utför en studie,                    
men att det ska vara tydligt att de som utfört en studie inte medvetet har påverkat studien genom                  
att lägga in till exempel personliga värderingar (ibid.). För att kunna styrka och konfirmera vår               
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studie har vi som sagt redogjort för och motiverat de delar vår studie består av och de val vi har                    
gjort i utförandet av studien. Vidare har vi försökt att inte låta våra egna uppfattningar och                
värderingar påverka studiens resultat, vi har försökt att vara så objektiva som möjligt. Bryman              
likväl som Kvale och Brinkmann (2014) tar upp just kring objektivitet vid forskning, vilket              
innebär att det ska vara tydligt att de som utför en studie inte medvetet låter våra värderingar                 
påverka utförandet och slutsatserna av studien. För att inte få en snedvriden tolkning så har vi                
försökt att lägga alla våra förförståelser åt sidan, trots att det kan vara svårt eftersom vi båda har                  
arbetat och varit en del av en arbetsplats. Vi har från första början varit medvetna om att det kan                   
uppstå subjektiva värderingar. Vår undersökning bygger på att vi ska tolka resultaten vilket gör              
det svårt för oss att distansera oss helt från egna uppfattningar och värderingar. För att minimera                
risken av snedvridna tolkningar så har vi under hela forskningsprocessen ständigt reflekterat            
kring och ifrågasatt våra resultat och då aktivt försökt lägga våra egna uppfattningar och              
värderingar åt sidan. 
 
Äkthet handlar enligt Bryman (2011) om att en studie ska ge en rättvis bild av vad de som                  
deltagit i en studie har delat med sig av, samt att ge den studerade gruppen en rättvis bild. Genom                   
att vi spelade in samtliga intervjuer och sedan gick igenom dem både enskilt och tillsammans så                
försökte vi uppnå en så hög äkthet som möjligt. Det empiriska materialet transkriberades och              
analyserades noggrant för att säkerställa att vi fått rätt uppfattning av respondenternas uttalanden. 
Eftersom vi utförde våra intervjuer på respondenternas arbetsplats, och eftersom respondenterna           
plockades ut av arbetsplatsen HR-ansvarig, så finns det en risk med att de vi intervjuade inte                
ville tala dåligt om den sociala miljön på arbetsplatsen. Vi var dock tydliga med att de skulle                 
vara anonyma vilket förhoppningsvis ledde till att de kände att de kunde tala fritt och ge en ärlig                  
bild av deras tankar och upplevelser, och att det således gör att vår studie ger en rättvis bild av                   
deras upplevelser.  
 
Gällande generaliserbarheten för vår studie så tar Bryman (2011) upp att kvalitativa            
forskningsresultat är ofta svåra att generalisera eftersom de ofta utförs med ett fåtal individer och               
på en specifik plats. Vi intervjuade sex personer i en specifik organisation och kan därför inte                
uttala oss kring populationen. Bryman menar att resultaten för kvalitativa studier istället ska             
generaliseras till en teori och inte till en population. Detta innebär att storleken på materialet inte                
är lika avgörande utan det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formuleras från empirin               
som är det grundläggande vid bedömningen av generaliserbarheten (ibid.). Det innebär att vi kan              
genom våra resultat förstå andra typer av situationer som liknar vårt. Detta benämner Alvehus              
(2013) för teoretisk generalisering. Bryman (2011) förklarar dock att det är möjligt att göra              
begränsade generaliseringar. Det innebär att det är möjligt att dra slutsatser kring andra sociala              
miljöer och personer som liknar den som har studerats. Vi kan alltså inte säga något om alla                 
medarbetare på alla företag men vi kan säga något om medarbetare på företag som liknar det vi                 
har studerat, till exempel andra IT-företag eller arbetsplatser med öppet kontorslandskap. För att             
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tala om generaliserbarhet så skulle vi behöva studera flera arbetsplatser och på flera olika platser               
för att sedan jämföra resultaten (Ahrne & Svensson, 2015). Det går dock utanför ramen för vår                
uppsats. 

5. Resultat och Analys 
I följande avsnitt sammanställs och analyseras studiens empiriska material utifrån de teoretiska            
perspektiv som vi har valt att använda oss av. Avsnittet har strukturerats upp så att resultat skrivs                 
ut och visas på med citat från respondenterna, för att sedan analyseras utifrån det teoretiska               
ramverket. Detta sker löpande genom hela avsnittet. Avsnittet är uppdelat i tre teman med              
tillhörande underteman som skapades utifrån de mönster som vi kunde tolka från empirin med              
syfte och frågeställningar i åtanke. De tre teman som skapades var: “Arbetsmiljöns påverkan på              
lärandet”, “Diskussion och interaktion främjar lärande” och “Praktiskt arbete är bra för lärandet”.             
Underteman till “Arbetsmiljöns påverkan på lärandet” är “Den psykosociala arbetsmiljöns          
påverkan på lärandet” och “Den fysiska arbetsmiljöns påverkan på lärandet”. Underteman till            
temat “Diskussion och interaktion främjar lärande” är “Möjligheten att ta hjälp av en mer erfaren               
medarbetare” och “Lärande uppstår vid diskussion med andra medarbetare under informella           
situationer” - Temat “Praktiskt arbete är bra för lärandet” har underteman “Lär sig genom att               
testa sig fram och få nya arbetsuppgifter”, och “Kombination av att få sitta själv och att kunna                 
diskutera med andra “. 
 
5.1 Arbetsmiljöns påverkan på lärandet 
Genomgående hos respondenterna var, enligt vår tolkning, att de påtalade att både den fysiska              
och psykosociala arbetsmiljön påverkade deras lärande. Enligt vår uppfattning kände samtliga           
respondenter att den öppna sociala miljön på arbetsplatsen gjorde att det kändes enkelt att kunna               
vända sig till andra medarbetare för att ställa frågor. Utifrån intervjuerna fann vi ett mönster att                
respondenterna anser att den öppna stämningen har en positiv inverkan på deras lärande.             
Respondenterna tog även upp vad de tror att den goda öppna stämningen beror på. Det framkom                
även att den fysiska arbetsmiljön påverkar lärandet. De mönster vi fann gällande stämningen på              
arbetsplatsen avhandlas i följande underteman, “Den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på          
lärandet” och “Den fysiska arbetsmiljöns påverkan på lärandet”.  
 
5.1.1. Den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på lärandet 
Ett mönster som vi kunde identifiera från respondenternas intervjuer var att den psykosociala             
arbetsmiljön var bra på arbetsplatsen vilket dels berodde på att det var en öppen miljö. Att ha en                  
öppen och avspänd miljö där de vågar ställa frågor framkom som mycket viktigt för lärandet hos                
respondenterna. Under intervjuerna fick respondenterna frågor kring hur de upplever den sociala            
stämningen på arbetsplatsen, för att få förståelse för vilken betydelse det sociala sammanhanget             
har för medarbetarnas lärande. Flera av respondenterna uttryckte att den sociala stämningen var             
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bra, och när respondenterna blev ombedda att motivera vad som var bra framkom det att det är                 
för att det är en miljö som tillåter frågor. Det syns enligt oss i följande citat från respondenterna: 
 

 Jag tycker att det är skönt att man kan gå till vem som helst och fråga saker. (Respondent 5) 
 

Ja nej men jag tror att man har det rätt öppet, att man kan slänga ut en fråga hit och dit utan att det är så                          
krystat att man inte ska prata eller att det ska vara tyst och sådär, utan att man kan bara ”men vad tror du                       
om det här?” liksom. Att man kan få ställa frågor till vem som helst egentligen. (...) Att man inte känner att                     
man måste be om lov att fråga utan att man kan känna att man kan fråga vem som helst. (Respondent 6)  

 
Jag skulle vilja säga typ rätt avslappnat liksom, det känns som att man kan fråga de flesta om saker om man                     
har fastnat med grejer och så. Det är aldrig att man känner att man inte kan gå till nån för att man är rädd                        
för att bli nedklankad på liksom, så det är skönt. (Respondent 4) 

 
Utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv ser vi det som att arbetsplatsens sociala            
sammanhang, den psykosociala arbetsmiljön, är sådant att medarbetarna är bekväma vid att inta             
en roll som lärande vid interaktion med andra medarbetare. Det sociala sammanhanget på             
arbetsplatsen är utifrån vår tolkning sådant att medarbetarna kan ses som ett team. Enligt              
Goffman är det viktigt för medlemmarna i ett team att känna tillit till de andra inom teamet och                  
att känna att man får stöd från teamet. Vi ser respondenternas svar som att de känner sig stärkta                  
av det team som utgörs av medarbetarna på arbetsplatsen, och att de vågar ställa frågor eftersom                
teamet ändå upprätthåller individernas framträdanden. Vi tolkar det som att respondenterna vågar            
ställa frågor eftersom de känner sig trygga att deras roll i arbetsplatsens sociala sammanhang inte               
förändras bara för att de ibland behöver inta rollen som lärande.  
 
Hager och Halliday (2006) tar upp att det informella lärandet innefattar det sociala             
sammanhangets betydelse, om det är ett öppet klimat på arbetsplatsen så bjuder det in till att                
informellt lärande kan ske i högre grad. Det var något som framkom under intervjuerna.              
Respondent 4 tog upp just det öppna klimatets betydelse för lärandet: 
 

Om det inte skulle kännas liksom avspänt och lugnt att fråga någon så skulle det såklart hämma lärandet                  
också, man skulle inte kunna bolla ideer på samma sätt. (Respondent 4) 

 
Lärandet påverkas alltså av klimatet i det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Lärandet går             
inte att se som separerat från det sociala sammanhanget, eftersom det påverkas av den situerade               
sociala kontext som individen befinner sig i. Detta går i hand med Lave och Wengers (1991)                
teori situerat lärande. Enligt Lave och Wenger beror lärandet på förhållandet mellan aktör,             
aktivitet och världen omkring. I det här fallet är det alltså en medarbetare som behöver hjälp med                 
en arbetsuppgift av en annan medarbetare i den sociala kontexten som arbetsplatsen utgör. Att              
det är ett öppet klimat som tillåter frågor är alltså en psykosocial förutsättning för informellt               
lärande i arbetsmiljön. 
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Utifrån intervjuerna framgick det enligt vår uppfattning att respondenterna upplevde att           
sammanhållningen på arbetsplatsen var bra, och återkommande var att de upplevde att det var              
enkelt att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen just på grund av den goda stämningen. Det                
fanns också enligt vår tolkning ett tydligt mönster hos respondenterna att de upplevde att de               
snabbt kom in i arbetet och gemenskapen för att de direkt fick börja fullt ut med arbetet. När                  
respondenterna fick frågan om hur det var att komma som nyanställd till arbetsplatsen och hur               
det var att komma in både i arbetet och gemenskapen var det genomgående att de upplevde att                 
det gick snabbt och enkelt. Detta uppfattar vi som en viktig förutsättning för att uppnå en bra                 
social arbetsmiljö. Vidare förstod vi utifrån respondenterna att den psykosociala arbetsmiljön på            
arbetsplatsen gjorde att det var enkelt att komma in i arbetet, eftersom de som redan arbetade på                 
arbetsplatsen var hjälpsamma. Det syns enligt vår åsikt i följande citat från respondenterna: 
 

Aa men det gick väldigt snabbt ändå. (...) Alla var väldigt hjälpsamma och förklarade saker när man                 
fastnade, hjälpte till och bolla ideer och så. (Respondent 4) 
 
(...) man kom ju in i saker väldigt fort för det fanns ju alltid folk att fråga. Eh. Och det fanns alltid folk som                        
var villiga att hjälpa. (Respondent 3)  

 
Det vi ser i citaten ovan är att det sociala sammanhanget, den psykosociala arbetsmiljön, har               
betydelse för integreringen av nya personer i praktikgemenskapen som arbetsplatsen utgör.           
Goffman (2009) beskriver begreppet team som en grupp av individer som tillsammans            
framställer en rutin, och teamets syfte är att påverka de intryck som omgivningen får av               
situationen. För att koppla det till vår studie kan vi se medarbetarna på arbetsplatsen som ett                
team. Utifrån respondenternas utsagor och citaten ovan tolkar vi det som att medarbetarna har              
utformat en rutin där nya deltagare i teamet blir väl bemötta. De nya medarbetarna stöttas och                
blir inkluderade av teamet. Vi förstår det även som att medarbetarnas framträdanden är sådana              
att när de är “on stage” (se Goffman, 2009) så kliver de in i en roll där de gärna hjälper andra                     
medarbetare, och då även nyanställda. Vidare ser vi det utifrån Lave och Wengers (1991)              
begrepp legitimt perifert deltagande som att respondenterna uppskattade att ha mer erfarna            
medarbetare till hands när de var nya. De upplevde att de medarbetare som redan var fulla                
medlemmar av praktikgemenskapen var öppna och hjälpsamma mot dem när de var nya, och att               
de hjälpte dem att själva bli en del av praktikgemenskapen. Det handlar om hur den psykosociala                
arbetsmiljön påverkar och vad för förutsättningar den ger. Vi kunde också se att just att ha                
kunniga medarbetare omkring sig, så kallade “experter” inom praktikgemenskapen (se Lave &            
Wenger, 1991), påverkar medarbetarna att själva vilja utvecklas. Detta syns enligt oss tydligt i ett               
uttalande av respondent 3: 
 

Ja alltså det jag upplever här att jag har intrycket och uppfattningen av att alla mina kollegor är väldigt                   
kunniga och väldigt kompetenta. Alla är väldigt duktiga på de dem gör. Och det får ju mig att vilja bli                    
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bättre. Så jag tycker att det hjälper mitt lärande. Och också en oerhörd tilltro till att om jag frågar den här                     
personen om det här problemet då vet de en jättebra lösning på det. Alltså att eh för mitt lärande så hjälper                     
det att känna att jag har väldigt kompetenta människor runt mig. För då vill jag matcha det. (Respondent 3) 

 
Utifrån Lave och Wenger (1991) tolkar vi det som att respondenten vill bli en expert inom                
praktikgemenskapen. Respondenten har en strävan att lära sig de färdigheter som ses som nyttiga              
inom praktikgemenskapen. Praktikgemenskapen kan kopplas till den psykosociala arbetsmiljön,         
och citatet ovan kan då kopplas till de förutsättningar för lärande som den psykosociala              
arbetsmiljön ger. Det går också att tolka utifrån Goffman (2009) som att medarbetarna på              
arbetsplatsen har framträdanden som framställer dem som kunniga. De går in i en roll på               
arbetsplatsen där de är “on stage”, för att verka kompetenta och erfarna i sitt yrke. I interaktionen                 
med andra medarbetare upprätthålls rollernas framträdanden, vilket i sin tur påverkar de andra             
medarbetarna som befinner sig på platsen. Respondent 2 uttalade sig kring vilket inflytande             
andra medarbetare kan ha på en själv: 
 

Jag tror såhär att, jag tror att alla som, nästan alla som jobbar här vill ju vara här, tycker att det är kul att                        
vara här och dom vill ju göra ett bra arbete. De tycker att det är kul att sitta och jobba och det innebär ju                        
också att jag tycker att det är kul att sitta och jobba och då lägger man ner mer tid och det blir bara allmänt                        
bättre om man vill vara på jobbet. (Respondent 2) 

 
Det respondent 2 tog upp handlar om att medarbetarnas engagemang och intresse påverkar             
respondenten som individ. Det går även respondent 5 in på: 
 

Det är kul att alla har typ samma intressen, det gör ju att man själv vill hålla på ännu mer och då lär man sig                         
mer.  (Respondent 5) 

 
Utifrån Goffman (2009) ser vi det som att medarbetarna påverkas av interaktionen med andra              
medarbetare, och det handlar då om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar medarbetarnas            
lärande. Vi ser det även utifrån Lave och Wenger (1991) som att det inom praktikgemenskapen               
finns intressen som blir bekräftade bland medarbetarna. Dessutom tolkar vi det utifrån legitimt             
perifert deltagande som att det hos respondenterna finns en vilja, en ambition, att ta del av de                 
intressen och aktiviteter som upphöjs inom praktikgemenskapen. Detta för att de strävar mot att              
bli eller vara fullvärdiga medlemmar av praktikgemenskapen. Att det inom praktikgemenskapen           
finns mycket likheter och en viss kultur mellan medarbetarna framkommer som ett mönster hos              
respondenterna. Det syns i följande citat: 
 

Alltså det blir ju som att när man har utformat kulturen på en arbetsplats.. eh.. så blir det ju att nya som                      
kommer in anpassar sig till den kulturen. Till samma jargong, man anpassar sig till hur man interagerar                 
med de andra. Eh, och även fast vi är små så har jag uppfattat att det är så här att man inte ska ta in för                          
många nya på en gång. Utan nu har vi fått in några nya och sen så får de så här integreras i arbetsplatsen                       
innan man tar in fler nya. Eh. Är det så kulturen på arbetsplatsen inte skiftar för att man tar in som nya, och                       
man kan inte ha kvar den gamla kulturen utan den ändras för det blir så blandat så snabbt. Så jag tror det att                       
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utgångspunkten har varit att det ska vara väldigt öppet och vänligt, eh, och så har folk fasats in i det så här.                      
Man kommer in och så bara jaha det är så alla andra beter sig så då gör jag exakt likadant. (Respondent 3) 

 
Vi uppfattade även från de andra respondenterna att de upplevde att alla på arbetsplatsen är               
ganska lika varandra. Enligt vår förståelse upplevde respondenterna att det har påverkan på hur              
det sociala sammanhanget på arbetsplatsen är utformat, vilket i sin tur har påverkan på deras               
lärande. Utifrån Lave och Wenger (1991) och Goffman (2009) tolkar vi det som att              
medarbetarna har integrerats in i praktikgemenskapen genom att anamma det handlingssätt som            
de andra medarbetarna har vid interaktionen med varandra. De vill bli en del av              
praktikgemenskapen och för att bli det utvecklar de förutom kunskaper som ses som viktiga på               
arbetsplatsen även sitt sociala medlemskap och sin identitet inom praktikgemenskapen, vilket           
Lave och Wenger (1991) tar upp är en del av legitimt perifert deltagande. De vill bli en del av                   
teamet på arbetsplatsen, utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv. Därför framställer de           
sina framträdanden i interaktionen med andra medarbetare så att de ska passa in i den kultur och                 
de rutiner som redan är utformade på arbetsplatsen. Den kultur som finns på arbetsplatsen              
kopplas till de förutsättningar som den psykosociala arbetsmiljön ger. 
 
5.1.2 Den fysiska arbetsmiljöns påverkan på lärandet 
När vi gjorde ett förberedande besök på arbetsplatsen såg vi att arbetsplatsen har en öppen               
kontorsmiljö. Vi blev intresserade av vad den fysiska arbetsmiljön ger för förutsättningar för det              
informella lärandet hos medarbetarna, och därför fick respondenterna under intervjuerna en fråga            
gällande hur de upplever att de påverkas av den öppna kontorsmiljön. Det framkom enligt vår               
uppfattning tydligt hos respondenterna att de anser att den öppna kontorsmiljön har en positiv              
påverkan på deras lärande, eftersom det gör att det är väldigt enkelt att ta kontakt med de andra                  
medarbetarna på arbetsplatsen. Just att det är lätt att kommunicera tack vare det öppna              
kontorslandskapet uttalade sig respondenterna kring: 
 

Möjligheterna är ju att det går att diskutera väldigt obegränsat. (Respondent 6) 
 

Det blir väldigt lätt att kommunicera med andra och utbyta kunskap. (Respondent 1) 
 
Utifrån Goffman (2009) gör det öppna kontorslandskapet alltså att det är lätt att interagera med               
de andra medarbetarna, eftersom de hela tiden befinner sig i varandras fysiska närvaro när de är                
på arbetsplatsen. Dessutom gör det utifrån Lave och Wenger (1991) att medarbetarna hamnar i              
en situerad social kontext som består av samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Det blir en              
tydligt definierad praktikgemenskap eftersom alla medarbetare har kontakt med varandra när de            
vistas på arbetsplatsen. Att det är öppet och enkelt att kommunicera med andra medarbetare kan               
underlätta för att deltaga fullt ut i praktikgemenskapens sociala värld och att bli en legitim perifer                
deltagare i arbetsplatsens praktikgemenskap. Det öppna kontorslandskapet underlättar för att          
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interagera med andra medarbetare, enligt vår uppfattning av respondenternas uttalanden. En           
respondent uttalade sig: 
 

Jag har alltid tänkt att det skulle vara så hemskt med att jobba på ett öppet kontorslandskap, eh men jag                    
tycker inte alls att det har varit det just eftersom man har så mycket glädje av att kunna fråga folk som sitter                      
bredvid en… Eller bara sitta och småprata. (Respondent 3) 

 
Respondenten tar enligt vår förståelse upp att hen trodde det skulle vara jobbigt att jobba i en                 
öppen kontorsmiljö, men att hen efter att ha arbetat på arbetsplatsen upplever att fördelarna med               
den öppna kontorsmiljön är så betydande. Fördelarna med det öppna kontorslandskapet menar            
respondenterna, enligt vår uppfattning, är att det är enkelt att ställa frågor till andra medarbetare               
likväl som att bara kunna få socialt utbyte. Fler respondenter uttryckte sig kring det: 
 

Jag tror att barriären för att kanske, vad ska man säga, gå till någon annans kontor eller bås blir, den                    
barriären finns inte, det är liksom bara att gå till ett annat bord eller bara skrika till andra bord så kan man                      
fråga om saker. (Respondent 4) 

 
Jag tycker det är bra. Jag, eh, tycker att annars hamnar man så mycket för sig själv. Med utveckling är det                     
mycket att man sitter framför datorn bara så det är ju lite skönt att kunna ha folk så det bara är att vända sig                        
om och prata någon minut och sådär. (Respondent 6)  

 
Det öppna kontorslandskapet underlättar alltså för deltagandet i praktikgemenskapen och ger           
möjligheter till interaktion med andra medarbetare. Det ger många möjligheter till lärande i             
informella situationer, eftersom det är enkelt att spontant ställa en fråga till vilken annan              
medarbetare som helst. Den fysiska arbetsmiljön som det öppna kontorslandskapet utgör ger            
alltså förutsättningar för informellt lärande.  
 
5.2 Diskussion och interaktion främjar informellt lärande  
Under intervjuerna uttryckte respondenterna, enligt vår tolkning, vikten av diskussion för deras            
lärande. Ett genomgående mönster som vi kunde uppfatta från intervjuerna var att            
respondenterna vände sig till en annan medarbetare när de stötte på problem eller ville ha en                
annan åsikt i deras dagliga arbete. Det framkom även utifrån vår uppfattning att respondenterna              
ofta tog hjälp av andra medarbetare som hade suttit med liknande arbetsuppgifter tidigare eller              
var mer erfarna inom området för att ta reda på hur de hade angripit problemet. Från intervjuerna                 
uppfattade vi även att respondenterna ofta lärde sig under informella situationer när de             
interagerade och diskuterade med andra medarbetare. Dessa mönster vi fann gås igenom i             
följande underteman: “Möjligheten att ta hjälp av en mer erfaren medarbetare” och “Lärande             
uppstår vid diskussion med andra medarbetare under informella situationer”. 
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5.2.1 Möjligheten att ta hjälp av en mer erfaren medarbetare 
Vad vi kunde urskilja från respondenternas utsagor var att de oftast vände sig till en medarbetare                
som var mer erfaren i arbetet när de behövde hjälp med ett problem. Även de personer som hade                  
varit anställda längst tid på arbetsplatsen gav uttryck för att de har nytta av att kunna ta hjälp av                   
andra.  
 
En av respondenterna berättade om hur det var att komma in i arbetet som nyanställd och                
uttryckte sig på följande sätt kring det: 
 

Jag fick en mentor som jag kunde ställa hur dumma frågor som helst till. Ehm. Och det gjorde ju att när                     
man väl släpper på den spärren, att.. på nåt sätt inte skämmas över att inte kunna någonting utan istället                   
försöka utnyttja de resurser man får för att lära sig så mycket som möjligt. (Respondent 3) 

 
Respondenten gav uttryck för att det var tungt att komma in i arbetet till en början eftersom                 
respondenten inte hade jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare, men med hjälp av en             
mentor som stöd så gick det lättare att komma in i arbetet. Citatet ovan anser vi belyser vikten av                   
att kunna fråga någon som är mer erfaren inom området för att lära sig så mycket som möjligt.                  
Utifrån Lave & Wengers (1991) teori situerat lärande krävs det att individen deltar i den               
situerade aktiviteten, som i detta fall är den arbetsuppgift som individen jobbar med. Vi tolkar               
det som att respondenten vill ta till sig kunskap och därför aktivt engagerar sig för att lära sig.                  
Utifrån Lave & Wengers begrepp legitimt perifert deltagande som handlar om att bli en              
fullfjädrad medlem av praktikgemenskapen på arbetsplatsen, tolkar vi det som att respondenten            
uppskattade möjligheten att få en mentor för att enklare komma in i arbetet och bemästra de                
färdigheter som krävs inom praktikgemenskapen. Det leder oss in på Goffmans (2009)            
dramaturgiska perspektiv som menar att individer framträder genom att gå in i en roll under               
sociala situationer. Utifrån detta perspektiv förstår vi det som att respondenten går in i rollen som                
lärande vid interaktion med mentorn. Mentorn går då in i rollen som den kunniga inom området                
och således den som lär ut. Vidare uttryckte en av respondenterna att det uppstod tillfällen när                
man fastnade i arbetet och behövde fråga en mer erfaren medarbetare om hjälp: 
 

Det är lite som det vi var inne på, om man typ har fastnat på något konkret, då vet man oftast att någon                       
annan har suttit med något liknande tidigare och då kan man gå och fråga hur dom har angripit problemet                   
eller hur dom löste det och få lite ideer från det kanske. (Respondent 4) 

 
Utsagan tolkar vi som att medarbetarna på arbetsplatsen befinner sig på olika nivåer             
kunskapsmässigt inom den sociala kontexten som arbetsplatsen utgör, och kan därför ta hjälp av              
varandra för att utvecklas inom praktikgemenskapen (se Lave och Wenger, 1991). Lärandet som             
uppstår blir då påverkat av hur medarbetaren försöker lösa problemet och aktivt söker upp en               
medarbetare som är mer erfaren inom det specifika området för att ta hjälp av denne. Beroende                
på vilken arbetsuppgift som ska lösas så varierar då rollerna i vem som går in i rollen som lär ut                    
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och den lärande. Den som lär ut framträder då i sin roll som kunnig och kompetent inom området                  
och påverkar då den andra individen. Goffman (2009) förklarar framträdande som en samlad             
aktivitet hos en deltagare som påverkar en annan deltagare vid ett givet tillfälle. Eftersom              
medarbetarna på arbetsplatsen har olika erfarenheter och besitter olika kunskaper så skiftar            
rollerna beroende på vilket projekt de jobbar i eller vilka arbetsuppgifter de jobbar med, allt               
beroende på vilken kunskap de besitter. Om en individ besitter mycket kunskap inom ett område               
så benämns individen för “expert” utifrån legitimt perifert deltagande (se Lave & Wenger, 1991).              
Om samma individ sedan jobbar med en annan uppgift där individen inte besitter lika mycket               
kunskap och inte är lika erfaren, så benämns individen istället för “novis” och lär sig färdigheter                
genom att ta hjälp av sina medarbetare samt genom att själv delta i situerade aktiviteter. Det                
situerade lärandet sker alltså inte bara i relation till experten utan även i relation till omgivningen                
och de andra deltagarna i praktikgemenskapen (ibid.). Hur individen framträder och vilken roll             
individen går in i vid en interaktion med en annan medarbetare skiftar därför beroende på vilken                
kunskap individen besitter inom projektet eller arbetsuppgiften (se Goffman, 2009). Lärandet           
som sker genom att ta hjälp av en annan medarbetare är informellt lärande, eftersom det sker                
spontant i arbetet och utan en uttalad lärare (se Hager och Halliday, 2006). Att det är av                 
betydelse att kunna diskutera och bolla tankar med en medarbetare som hade mer erfarenhet var               
något som framkom enligt vår tolkning i intervjuerna. Det syns till exempel i det här citatet: 
 

Om man hittar något som är intressant eller känner att det vore roligt att böka med så kan man snacka med                     
någon här som har bättre koll på det. (Respondent 1) 

 
Vi tolkar det som att diskussionen med medarbetarna i praktikgemenskapen även främjar ett             
informellt lärande. Vi uppfattade det som att respondenten inte har ett tydligt mål utan snarare               
ville diskutera med en mer erfaren medarbetare kring ett ämne som den fann intressant, vilket               
bidrar till att det uppstår ett informellt lärande (se Hager & Halliday, 2006). 
 
5.2.2 Lärande uppstår vid diskussion med andra medarbetare under informella situationer 
Under intervjuerna framkom det enligt vår uppfattning att respondenterna tyckte att det var             
givande för deras lärande att kunna fråga en annan medarbetare när de stötte på ett problem. Det                 
var positivt för deras lärande att ha möjligheten att vid behov kunna diskutera med en kollega.                
Respondenterna uttryckte enligt vår förståelse att även om det till stor del gick bra att lösa                
arbetsuppgifterna på egen hand så fanns det tillfällen där det var nödvändigt att kunna diskutera               
med en annan medarbetare: 
 

Alltså en stor del funkar att sitta själv men det är klart att man ibland stöter på saker som man typ måste                      
bolla med någon annan som är antingen är så komplexa eller att man bara vill ha en second opinion på det                     
liksom för att kunna vara hundra procent säker. (Respondent 4) 
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Utifrån vår förståelse framkom det från respondenternas utsagor som att värdet av att kunna              
diskutera med andra medarbetare upplevdes som extra viktigt när de arbetade med ett mer              
komplicerat problem. Det visar sig även i följande citat:  
 

Om det är lite stökigare problem så är det ju… Då vet jag inte men då måste man nästan ha någon som man                       
snackar med. (Respondent 1) 
 
Och sen när man stöter på något problem som känns som att det är mer ingående och så, så se om det är                       
något som går att prata fram problemet så istället (Respondent 6). 
 

Utifrån citaten uppfattar vi det som att interaktion med andra medarbetare är viktigt för att lösa                
problem som dyker upp i det vardagliga arbetet. Goffman (2009) förklarar interaktion som ett              
möte då två individer befinner sig i varandras fysiska närvaro. När medarbetarna interagerade             
med varandra så tolkar vi det som att respondenten går in i rollen som lärande och den andra                  
intar då rollen som lärare. Dessa roller skiftas då om beroende på vem som vill lära och vem som                   
lär ut. När individerna tar på sig rollen kan vi genom Goffmans begrepp framträdande förstå det                
som att individerna framträder på ett visst sätt genom den roll som de går in i. Det här går även                    
att koppla till Lave och Wengers (1991) begrepp legitimt perifert deltagande som förklarar hur              
lärandet uppstår i en praktikgemenskap. Utgångspunkten för praktikgemenskaper är att en           
deltagare börjar som en nykomling för att sedan utvecklas till att bli en mer fullfjädrad deltagare                
genom att ta efter de erfarna medarbetarnas sätt att agera (ibid.). Genom interaktionen och              
diskussionen med andra medarbetare så kan individen ta till sig ny kunskap från de erfarna för att                 
sedan föra det till praktiskt arbete, och på så sätt utvecklas som individ i den               
praktikgemenskapen som arbetsplatsen utgör. Lärandet som sker genom diskussion och          
interaktion med andra medarbetare är informellt lärande, eftersom det handlar om lärande som             
sker spontant och ostrukturerat (se Hager & Halliday, 2006).  
 
Det är dock inte bara vid problem med en arbetsuppgift som diskussionen främjar lärandet.              
Enligt vår uppfattning framkom det även att respondenterna ansåg att det var givande när de               
diskuterade mer allmänt kring diverse ämnen som kan ingå i deras arbetsområde. Detta             
framträder i följande uttalande: 
 

Sen kan det också vara det att man bara inte har ett konkret problem utan att man bara snackar om nya                     
tekniker liksom och liksom bollar lite med varandra, “har du hört om det här?” sen kommer man in och                   
börjar kika på det själv och lär sig lite om nya saker på det sättet. (Respondent 4) 

 
Vi förstår det som att lärande även uppstår när medarbetarna inte behöver inta rollerna som               
lärande och lärare, utan även genom att spontant interagera och diskutera med en annan              
medarbetare. Utifrån Goffmans (2009) begrepp framträdande tolkar vi det som att när            
individerna på arbetsplatsen diskuterar kring arbetsuppgifter eller allmänna saker som rör deras            
yrke så framträder individerna genom att gå in i rollen som medarbetare på arbetsplatsen.              
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Eftersom det här lärandet sker spontant och oavsiktligt, genom att tankar bollas med varandra, så               
kan det förklaras som det uppstår ett informellt lärande (se Hager & Halliday, 2006). Från               
respondenternas uttalanden uppfattar vi det som att lärande inte endast uppstår när individer har              
ett avsiktligt mål utan att det även kan ske spontant vid diskussion med varandra. Från               
intervjuerna förstår vi det även som att respondenterna lärde sig mycket genom att jobba bredvid               
varandra. Respondenterna gav enligt vår uppfattning uttryck för att diskussionen med           
medarbetarna på arbetsplatsen kunde framkalla nya ideer och tankesätt som de själva inte hade              
tänkt på: 
 

Absolut, ofta så kanske man får ett synsätt på saker som man inte själv inte riktigt har liksom tänkt på, så                     
det kan vara väldigt intressant. (Respondent 4) 

 
Citatet ovan besvarade vår fråga om respondenten ansåg sig ha ett utbyte av de andra               
medarbetarna, vilket vi fann intressant eftersom respondenten var en av dom som hade varit              
anställda längst på arbetsplatsen. Vi uppfattar det som att respondenten fick utbyte av sina              
kollegor eftersom det bidrog till nya tankesätt. Genom att vistas i varandras fysiska närvaro så               
uppfattar vi det som att medarbetarna kan lära av varandra och ta efter hur andra medarbetare har                 
angripit problemet. Även detta förstår vi som att det uppstår ett informellt lärande på              
arbetsplatsen när de kan ta del av varandras kunskaper oavsiktligt. Detta framträder enligt oss i               
följande uttalande: 

 
Det är såhär, om någon har gjort nån cool ny grej och skriker ut det och folk kollar på och man ser, amen                        

då hade jag kunnat göra sådär och sådana saker. (Respondent 5) 
 
Utifrån respondentens utsaga uppfattar vi det som att kunskapsutbyte skedde på arbetsplatsen när             
medarbetarna arbetade bredvid varandra. Genom att höra och se hur andra medarbetare på             
arbetsplatsen jobbade eller tog sig an olika arbetsuppgifter så kunde respondenten då härma eller              
snappa upp nya ideer och tankar för att sedan applicera på respondentens egna arbetsuppgifter.              
Informellt lärande har skett (se Hager & Halliday, 2006). Det kan även handla om att lära sig                 
diverse oskrivna regler och normer inom praktikgemenskapen, som medarbetarna tar till sig            
genom att arbeta jämsides varandra (se Lave & Wenger, 1991). Situerat lärande är en teori som                
menar att kunskapen inte är något som existerar helt objektivt i människan utan kunskapen              
förändras och får ny innebörd beroende på vilken kontext den används i. Den kunskap som               
medarbetarna besitter måste då anpassas till den kontext som arbetsplatsen utgör, genom att vara              
en aktiv deltagare i praktikgemenskapen så lär sig då medarbetarna hur de ska anpassa denna               
kunskap så att den passar in på arbetsplatsen (ibid.). Att diskussioner och bollande av tankar               
med andra medarbetare kunde frambringa nya intresseområden var något som enligt vår            
uppfattning uttrycktes under intervjuerna:  
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Jag vet inte, det blir som att när man snackar och bollar ideer så blir det som ett inofficiellt forum för och                      
kanske hitta nya saker som man tycker verkar intressant. (Respondent 4) 

 
Uttalandet tolkar vi som att det uppstår platser för diskussion på arbetsplatsen inom             
praktikgemenskapen. En praktikgemenskap handlar om att individer samlas i en grupp kring en             
gemensam praktik, vilket i det här fallet kan förklaras som att medarbetarna samlades för att               
diskutera olika arbetsuppgifter eller andra ämnen som rör deras arbetsområde (se Lave &             
Wenger, 1991). På så sätt kan medarbetarna ta till sig ny kunskap genom interaktionen med               
andra medarbetare inom praktikgemenskapen för att sedan föra över den kunskapen till praktiskt             
arbete (ibid.). Vi tolkar uttalandet som att respondenten har en plats som en potentiell deltagare               
på arbetsplatsen och kan således ta del av kompetenserna i det sociala nätverket. Lärandet sker               
då som en konstant process när medarbetaren deltar i gemenskapen och lär sig av de andra. Det                 
är informellt lärande som sker, eftersom lärandet inte är målinriktat och planerat utan sker              
spontant när medarbetarna bollar tankar och ideer med varandra (se Hager & Halliday, 2006).              
Det här leder till att ett kunskapsutbyte sker mellan medarbetarna och de kan då ta till sig nya                  
kunskaper som inte är med avsikt och på så sätt bli mer kompetenta inom sitt yrke. Att                 
medarbetarna kunde ta del av varandras tankar och ideer genom att vistas i varandras fysiska               
närvaro var något som respondent 6 tog upp:  
 

Ibland hör man dem prata om något problem och sådär och då kanske man vill se vad det är för något och                      
just då kan man gå över och titta lite och så. Och när de bollar idéer så kan man sitta och lyssna och höra                        
hur de tänker om de problemet och försöka snappa upp om man själv har något liknande. (Respondent 6) 

 
Utifrån Hager och Hallidays (2006) teoretisering kring informellt lärande så uppfattar vi            
respondentens utsaga som att det uppstår informellt lärande när medarbetarna utförde sitt            
vardagliga arbete på arbetsplatsen. Genom att lyssna på när andra medarbetare diskuterar kring             
olika arbetsuppgifter eller problem som uppstår i arbetet så kunde respondenten ta till sig              
kunskaper för att sedan applicera dem på sina egna arbetsuppgifter. Det här blir då ett omedvetet                
lärande eftersom respondenten snappar upp information från de andra som i grunden inte är              
avsiktligt.  
 
5.3. Praktiskt arbete är bra för lärandet 
Enligt vår förståelse upplevde respondenterna att de lärde sig främst genom att få en konkret               
uppgift att lösa. De föredrog att lära sig genom att arbeta praktiskt med att lösa uppgifter och                 
problem som dyker upp i det vardagliga arbetet. Det fanns enligt vår tolkning även ett tydligt                
mönster gällande hur medarbetarna ansåg att de lärde sig som bäst, vilket var genom att testa sig                 
fram samt att de ville få nya arbetsuppgifter för att få möjligheten att utvecklas. Vi kunde också                 
förstå det som att det var genomgående att trots att de gärna arbetar på egen hand så värdesatte                  
de ändå möjligheten att kunna diskutera problem med medarbetare. Dessa mönster avhandlas i             
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följande underteman: “Lär sig genom att testa sig fram och få nya arbetsuppgifter”, och              
“Kombination av att få sitta själv och att kunna diskutera med andra “. 
 
5.3.1. Lär sig genom att testa sig fram och få nya arbetsuppgifter 
Från intervjuerna kunde vi förstå det som att flera av respondenterna ansåg att praktiskt arbete               
genom att testa sig fram var det som främjade deras lärande mest. Respondenterna uttryckte att               
de kastades in i olika projekt med nya arbetsuppgifter och på så sätt fick ta reda på informationen                  
på egen hand genom att testa sig fram. Enligt vår uppfattning var det något som respondenterna                
föredrog, eftersom det ledde till att de kom in i arbetet och lärde sig mycket på samma gång. I                   
följande citat beskrev två respondenter att de föredrog att ta sig an problemet direkt och på så sätt                  
lära sig på egen hand till en början: 
 

Jag gillar nog först att ta mig an problemet och se vad det är för någonting och se om jag kan lösa det själv.                         
(Respondent 6) 
 

Vidare uttryckte en annan respondent:  
 

Eh, medan om jag skulle börja på något helt nytt då vill jag inte gå kurs. Utan då vill jag sätta mig och börja                        
göra. För det är då jag lär mig, lär mig snabbast. (Respondent 3) 

 
Utifrån Lave & Wengers (1991) teori om situerat lärande så tolkar vi det som att respondenterna                
lär sig genom situerade aktiviteter, vilket kan förstås som arbetsuppgifterna som de utför. När              
medarbetarna blev satta i olika projekt och fick jobba genom att testa sig fram så innebar det att                  
de aktivt måste delta i den situerade aktiviteten. Lave & Wenger menar att det är avgörande med                 
aktivt deltagande för att lärande ska ske. Den lärande individen är inte en passiv mottagare av                
kunskap och måste därför vara involverad och engagerad i de situerade aktiviteterna. Att             
praktiskt arbete var den bästa metoden för att lära sig var något som togs upp flera gånger under                  
intervjuerna:  
 

Jag lär mig nog mest praktiskt tror jag. Det är, det blir liksom mera hands on när man får applicera sina                     
kunskaper och se liksom vad är det som händer om jag gör så här och så när det inte funkar får man komma                       
på någon annan lösning. (Respondent 6) 

 
Citatet ovan tolkar vi som att respondenten föredrog att testa sig fram på egen hand när nya                 
arbetsuppgifter ska utföras. Det här liknas vid termen trial and error, vilket innebär att individen               
prövar sig fram för att hitta olika lösningar. Eftersom respondenten redan besitter en del kunskap               
så tolkar vi det som att respondenten föredrog att undersöka om det fanns möjlighet till att                
applicera de kunskaperna på nya arbetsuppgifter eller anpassa dem så att de passar kontexten.              
Lave & Wenger (1991) förklarar att kunskap inte är något som existerar rent objektivt hos               
människor utan den förändras beroende på kontexten som den används i. Ju mer kunskap              
medarbetarna besitter desto lättare blir det då för dem att ta sig an nya arbetsuppgifter eftersom                
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de kan justera kunskapen de redan besitter till olika områden. Genom att testa sig fram i sitt                 
arbete så tolkade vi det även som det uppstår ett informellt lärande eftersom medarbetarna tog till                
sig nya kunskaper genom att pröva sig fram. Med hjälp av denna teknik kunde de finna nya                 
lösningar på problem som uppstår i deras vardagliga arbete och då lära sig på ett sätt som inte var                   
avsiktligt. Respondent 2 uttryckte likaså att det praktiska arbetet var bäst för att lära sig:  
 

Jag lär mig av praktisk arbete medan andra lär sig av teoretiskt kanske och skriva upp vad folk säger och så,                     
så att nä, jag behöver göra liksom, jag behöver liksom bara sitta och nöta med faktiska projekt. (Respondent                  
2) 

 
Respondentens utsaga tolkar vi som att den teoretiska inlärningen inte var av lika stor vikt som                
det praktiska arbetet. Vi förstår det som att respondenten föredrog att bli inkastad i projekt och                
då jobba med olika arbetsuppgifter istället för att få en teoretisk genomgång. Lärandet främjas då               
genom att respondenten nöter olika arbetsuppgifter och prövar sig fram. Även detta kopplar vi              
till det informella lärandet då individen kan bli medveten om nya sätt att lösa problem som                
uppstår i arbetet (se Hager & Halliday, 2006). När medarbetarna tar till sig kunskap på detta sätt                 
tolkar vi det utifrån Lave & Wengers (1991) begrepp legitimt perifert deltagande som att              
medarbetarna i takt med ökad kunskap närmar sig ett fullständigt medlemskap i            
praktikgemenskapen. Vi uppfattade det som att respondenterna föredrog att lära sig genom att             
tilldelas olika arbetsuppgifter för att sedan lista ut hur problemet ska redas ut:  
 

Det är väl lite som vi var inne på förut att typ få ett konkret problem, det här behöver du lösa och sen får                        
man liksom, jag vet inte riktigt men göra lite undersökningar kring typ vad det finns för verktyg att använda                   
för att lösa det. Men som sagt, ha ett konkret problem att kunna applicera någonting på och sen lära sig                    
utifrån vad som krävs för att kunna lösa det typ.  (Respondent 4) 

 
Vi uppfattade respondenternas utsagor som att de föredrog att lära sig genom att bli inkastade i                
olika projekt och arbetsuppgifter för att sedan på egen hand lösa problemen. Vi tolkar detta som                
att medarbetarna på arbetsplatsen var engagerade, ville göra ett bra jobb och utvecklas. Utifrån              
Goffmans (2009) begrepp team så menar han att det är viktigt med disciplin, vilket innebär att                
varje medlem i teamet vill göra ett bra jobb. När medarbetarna fick arbeta med olika               
arbetsuppgifter och projekt så kan det även ses utifrån Goffmans teambegrepp som att             
medarbetarna intar olika roller beroende på vilken arbetsuppgift de arbetade med. Goffman            
menar att medlemmarna inom teamet måste lita på att varje medlem handlar på rätt sätt och att                 
de gör det arbetet som de ska. Vi förstår detta utifrån respondenternas utsagor som att               
medarbetarna på arbetsplatsen föredrog att jobba enskilt och lösa olika arbetsuppgifter på egen             
hand vilket visade på att medarbetarna litar på varandra.  
 
Vidare såg vi ett mönster i respondenternas uttalanden att de upplevde att det hjälpte att det                
genast fick ta itu fullt ut med arbetsuppgifterna när de var nya på arbetsplatsen. Respondent 6 sa: 
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Blev inskickad i ett stort projekt direkt och bara fick börja mata på med smågrejer direkt. [...] man kom                   
igång rätt snabbt med vad jag skulle jobba med och kom in i gänget och så. (Respondent 6) 

 
Det underlättar alltså att direkt få ta del fullt ut i arbetet, vilket är en situerad aktivitet enligt Lave                   
och Wengers (1991) teori. Att få deltaga fullt ut i en situerad aktivitet gör att en individ utvecklar                  
både kunskaper likväl som sin identitet och sociala medlemskap i praktikgemenskapen, för att bli              
en legitim perifer deltagare av praktikgemenskapen. Enligt Lave och Wenger går utvecklingen            
av kunskaper, identitet och socialt medlemskap hand i hand, och för att bli en full medlem av                 
praktikgemenskapen hjälper det således att redan från början få deltaga fullt ut i den situerade               
aktiviteten.  
 
Från intervjuerna framkom det även att respondenterna lärde sig mycket genom att få jobba med               
många olika sorters arbetsuppgifter, vilket syns här:  
 

Alltså det som är skillnaden från de andra företagen som vi pratade om tidigare, att då brukar du oftast sitta                    
liksom, du får en liten låda “det här är vad du ska arbeta med” och då är det oftast att du ska sitta och bara                         
göra hemsidor och då sitter du med samma sak hela tiden och gör i princip samma sak hela tiden, det är inte                      
stimulerande. Medan här så får du sitta med allt möjligt så ja du lär dig, du utvecklas ju väldigt mycket på                     
det. (Respondent 2) 

 
Vi tolkar citatet ovan som att arbetsplatsen erbjöd en bred variation av arbetsområden och              
arbetsuppgifter, vilket ledde till att medarbetarna fick möjligheten att utvecklas och bredda sin             
kompetens. När medarbetarna gavs möjligheten till att delta i många olika situerade aktiviteter             
inom praktikgemenskapen så förstår vi det utifrån Lave & Wenger (1991) som att medarbetarna              
utvecklade nya kunskaper och färdigheter i takt med att de arbetade med många varierande              
arbetsuppgifter. Utifrån legitimt perifert deltagande så menar Lave och Wenger att           
medlemskapet i praktikgemenskapen stärks genom att deltagarna aktivt deltar i diverse           
aktiviteter inom praktikgemenskapen. Vi förstår detta som att ju mer medarbetarna deltog i olika              
arbetsuppgifter och projekt, desto mer kunskap och erfarenhet kommer de ta till sig och således               
stärka sitt medlemskap i praktikgemenskapen. Att möjligheten till att arbeta med många olika             
projekt och arbetsuppgifter ledde till nya kunskaper var något som flera respondenter tog upp: 
 

Man får sitta med massa nya saker hela tiden och det är ju då man lär sig kan man säga. Så jag lär mig                        
jättemycket oftast. (Respondent 2) 
 
Man får ju lära sig någonting nytt vid varje projekt man sitter på. (Respondent 1) 

 
Från uttalandena uppfattar vi det som att respondenterna var intresserade och ville lära sig nya               
saker. I och med att de tog till sig mer kunskap så blev de medvetna om nya sätt att angripa olika                     
problem som uppstår i arbetet, och lärandet skedde integrerat i arbetet. Det kan ses som               
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informellt lärande (se Hager & Halliday, 2006). Genom att jobba med många olika uppgifter så               
lär medarbetarna sig lösa en bred variation av problem som uppstår i arbetet. Det framkom även                
utifrån vår tolkning av intervjuerna att möjligheten till att jobba med många olika arbetsuppgifter              
resulterade i att de kom in i rutinerna och lärde sig arbetet snabbare:  
 

Jag tror det hjälpte mycket att få många olika arbetsuppgifter. Så att även om man jobbade inom samma                  
område så fick man.. Många olika projekt så man fick se flera olika delar. Och då blir det ju automatiskt att                     
man jobbar med, eller att man ställer frågor till dem som har startat upp projektet. Då kommer man i                   
kontakt med dem. (Respondent 1) 

 
Respondenten uttryckte även att möjligheten till att jobba med en stor variation av             
arbetsuppgifter ledde till att respondenten kom i kontakt med medarbetarna som har startat upp              
projekten på arbetsplatsen. Vi tolkar detta utifrån legitimt perifert deltagande (se Lave och             
Wenger, 1991) som att det blir enklare för nyanställda på arbetsplatsen att integreras in i               
praktikgemenskapen då de kommer i kontakt med de som är experter.  
 
5.3.2 Kombination av att få sitta själv och att kunna diskutera med andra  
Utifrån våra intervjuer kunde vi urskilja ett mönster gällande hur respondenterna ansåg att de              
lärde sig som bäst. Vi uppfattade det som att respondenterna föredrog att först få sitta med                
arbetsuppgifter själva för att sedan diskutera vidare med andra medarbetare. Vi förstår det som              
att diskussionen med medarbetarna dels kunde bidra med nya tankesätt, hjälpa dem att lösa sina               
arbetsuppgifter eller bekräfta att de hade löst sina arbetsuppgifter på rätt sätt. En av              
respondenterna berättade:  
 

Jag måste ha en del av tiden där man inte får något externt input än mina egna.. Eller alltså jag behöver sitta                      
i mina egna tankar och kanske en dator och kolla upp grejer. Ehm, men, jag behöver samtidigt också input                   
från andra om jag kör fast eller jag ska starta igång ett arbete. Så jag arbetar bäst när jag får.. eller jag lär                       
mig bäst när jag får… att det luckras upp liksom. Försöka själv, lyckas jag inte pratar jag med någon annan,                    
frågar någon annan, bollar det med någon annan. Eh. Sen bara okej, nu har jag fått lite nya input då går jag                      
vidare till att sitta själv ett tag igen. Så jag behöver både och. (Respondent 3) 

 
Lave & Wengers (1991) teori om situerat lärande menar att lärandet sker genom utförandet och               
att lärandet är beroende av kontexten. Utifrån situerat lärande förstår vi respondentens uttalande             
som att det praktiska arbetet hade en stor betydelse för deras lärande, samt att deras sociala                
omgivning påverkade deras lärande. Genom att medarbetarna hade möjligheten att fråga sina            
kollegor så underlättade det deras arbete när de körde fast eller behövde annan input. När               
medarbetarna interagerade med sina kollegor så uppfattar vi det som att det uppstår ett informellt               
lärande där de blev medvetna om nya perspektiv som sedan kunde appliceras på deras              
arbetsuppgifter (se Hager & Halliday, 2006). Från respondentens uttalande förstår vi det alltså             
som att det var fördelaktigt att kunna skifta lite mellan att jobba själv och diskutera med andra                 
medarbetare.  
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Ännu en respondent uttryckte sig på liknande sätt kring vilka metoder som var bäst för att lära                 
sig:  
 

Jag gillar nog först att ta mig an problemet och se vad det är för någonting och se om jag kan lösa det själv.                        
Eh hitta info själv om det. Och sen när man stöter på något problem som känns som att det är mer ingående                      
och så så se om det är något som går att prata fram problemet så istället. (Respondent 6) 

 
Från citatet tolkar vi det som att respondenten främst vände sig till en annan medarbetare när den                 
hade kört fast och behövde hjälp med att komma vidare i arbetet. Från uttalandet förstår vi det                 
även som att medarbetarna på arbetsplatsen var villiga att hjälpa varandra. Goffman (2009)             
menar att teamets gemensamma uppgift är att styra omgivningens intryck av situationen genom             
att deltagarna i teamet samarbetar och hjälper varandra när någon gör ett misstag. Genom att               
medarbetarna då hjälpte varandra när någon körde fast i sitt arbete så leder det till att företaget                 
kan upprätthålla den fasad och de intryck som de vill att omgivningen ska ha av företaget. Detta                 
samarbete gynnar alltså både individerna inom praktikgemenskapen i och med att de kan ta till               
sig kunskap, men även arbetsplatsen som helhet. Vi uppfattar det alltså som att möjligheten till               
att ta hjälp av en annan medarbetare när en individ fastnar i sitt arbete är av stor vikt. Det syns                    
även i följande citat:  
 

Om det är ett välstrukturerat problem så kan man sitta som själv och gå igenom och bilda en uppfattning                   
om det. Men om det är lite stökigare så är det ju… Då vet jag inte då måste man nästan ha någon som man                        
snackar med. (Respondent 1) 

 
Återigen förstår vi det som att respondenterna främst tog hjälp av andra medarbetare när de inte                
kunde lösa problemet på egen hand. När medarbetaren tog hjälp av sina arbetskamrater med              
utgångspunkt i att individen inte kunde lösa problemet på egen hand så förstår vi det som att                 
individen gick in i rollen som lärande (se Goffman, 2009). Utifrån legitimt perifert deltagande              
kan det förstås som att när medarbetaren går in i rollen som lärling så kan individen ta till sig                   
kunskap av någon som är mer erfaren inom det arbetsområdet och på så sätt utvecklas inom                
praktikgemenskapen (se Lave & Wenger, 1991). I takt med att individen tar till sig kunskaper               
och färdigheter av medarbetarna på arbetsplatsen så kommer individen att byta fält och nå högre               
nivåer inom praktikgemenskapen.  
 
De roller som medarbetarna gick in i på arbetsplatsen skiftade beroende på vilken kunskap de               
besatt och vilken erfarenhet de hade. Utifrån Goffmans (2009) begrepp roll förstår vi det som att                
det inte alltid behöver vara så att medarbetarna gick in i rollen som nybörjare eller expert, de                 
kunde även gå in i rollen som medarbetare när de befann sig på arbetsplatsen. Med detta menar                 
vi att när individerna befann sig på jobbet så gick de in i de roller som passar in på arbetsplatsen                    
och i teamet. Detta förklaras av Goffman som att individerna befinner sig “on stage” och               
framträder då genom sin rollgestalt som en medarbetare. På jobbet diskuteras olika            
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arbetsuppgifter och dylikt som rör deras yrke, det som är privat lämnas oftast hemma. Den roll                
som individerna tar på sig beror alltså på den rådande sociala situationen (ibid.). I följande citat                
förstår vi det som att diskussionen inte bara behöver vara till hjälp då medarbetarna har kört fast,                 
det kan även vara stimulerande, ge lite ny inspiration och nya perspektiv:  
 

Att nöta lite själv och sen få feedback och kunna diskutera problemet och säga “såhär gjorde jag” “hur                  
gjorde du?” och så.” (Respondent 5) 

 
Vidare utvecklade respondenten: 
 

Om jag har eller om jag vet till 100% vad jag ska göra och har ett mål och ett flow så är det väldigt skönt                         
att sitta själv men om man sitter fast så är det roligare att sitta med fler så man kan diskutera och så.”                      
(Respondent 5) 

 
Respondenten ansåg enligt vår förståelse att den bästa metoden för att lära sig var att till en                 
början få sitta själv och lösa problem. Vidare uppfattar vi det som att diskussion kunde ha många                 
olika användningsområden. I citaten ovan tolkar vi det som att diskussion med andra             
medarbetare kunde bidra till nya tankesätt, möjlighet till att bolla olika tankar och ideer,              
feedback, samt att det kunde vara stimulerande. Utifrån situerat lärande menar Lave & Wenger              
(1991) att lärande är sammanvävt i sociala praktiker. Lärandet är alltså inte enbart något som               
sker som en kognitiv process utan det omfattar hela individen och dennes handlingar. Från              
samtliga uttalanden uppfattar vi det som att de såg möjligheten att kunna diskutera med andra               
medarbetare som något som fick deras lärande att drivas framåt. Det sociala sammanhangets             
påverkar alltså genom att medarbetarna kan diskutera och interagera med varandra, och på så sätt               
utvecklas och lära sig i sitt arbete.  
 
5.4 Sammanfattning resultat och analys 
Syftet med vår studie var att få kunskap om informellt lärande hos medarbetare i den situerade                
sociala kontext som en arbetsplats utgör. De frågeställningar som låg till grund för studien var               
“Hur upplever medarbetarna att informellt lärande sker i deras vardagliga arbete?” och “Hur             
upplever medarbetarna att arbetsplatsens sociala sammanhang påverkar deras lärande?”.  
 
Det framkom ur resultaten att medarbetarna lär sig genom att både arbeta praktisk på egen hand                
med att lösa konkreta arbetsuppgifter, men även genom interaktion med andra medarbetare på             
arbetsplatsen. Lärandet sker genom att kunna diskutera arbetsuppgifter och att kunna ta hjälp av              
andra medarbetare vid problem som uppstår i arbetets vardagliga uppgifter. Att kunna interagera             
och diskutera arbetet med andra medarbetare framstod som betydande för lärande. Lärandet            
skedde spontant och ostrukturerat och utan en uttalad lärare, och var således informellt lärande              
(se Hager och Halliday, 2006). Lärandet skedde genom ett aktivt deltagande i            
praktikgemenskapens situerade aktiviteter (se Lave och Wenger, 1991), och påverkades av en            
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strävan att utvecklas och bli en fullständigt legitim perifer medlem av praktikgemenskapen. För             
att utvecklas inom praktikgemenskapen visade resultaten att nyanställda medarbetare tar hjälp av            
så kallade experter inom praktikgemenskapen. Praktikgemenskapen kan kopplas till den          
psykosociala arbetsmiljön, det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Resultaten visade att          
medarbetarna upplevde det sociala sammanhanget på arbetsplatsen som öppet och tillåtande, att            
den sociala stämningen var bra. Det var också en fysisk arbetsmiljö i form av ett öppet                
kontorslandskap som enligt resultaten visade sig ha positiv inverkan på det sociala            
sammanhanget, genom att det gjorde att det var enkelt att interagera med andra medarbetare.              
Tack vare det öppna sociala klimatet upplevde medarbetarna att de vågar ställa frågor och be               
andra medarbetare om hjälp, och på så sätt utvecklas och lära sig i arbetet. De vågar inta roller                  
som lärande vid interaktionen med andra medarbetare, eftersom de känner tillit i varandra inom              
det som Goffman (2009) definierar som team. Dessa roller skiftade beroende på vilken kunskap              
de besatt och när de befann sig på arbetsplatsen kan det förklaras som de var “on stage” och                  
framträdde i sin rollgestalt. De upplevde också att det var enkelt att komma in i arbetet och i                  
arbetsplatsens sociala sammanhang, tack vare att de andra medarbetarna framträdde som           
hjälpsamma. Klimatet på arbetsplatsen var också sådant att medarbetarna upplevde att de andra             
på arbetsplatsen framträdde som kunniga och drivna, vilket fick dem själva att vilja utvecklas              
inom arbetet.  

6. Diskussion 
I det här avsnittet redogör vi för vår studies resultat i förhållande till studiens syfte och                
frågeställning, samt i relation med tidigare forskning. Vidare reflekterar vi över vad vår studie              
bidrar med till forskningsfältet och över studiens begränsningar. Vi lyfter också fram förslag på              
vidare forskning.  
 
6.1 Våra resultat i relation till tidigare forskning 
Syftet med vår studie var att få kunskap om informellt lärande hos medarbetare den situerade               
sociala kontext som en arbetsplat utgör. Vi valde att utgå ifrån medarbetarna på en arbetsplats               
perspektiv och deras upplevelser av när och hur lärande sker i det vardagliga arbetet. Våra               
forskningsfrågor handlade därför om hur medarbetarna upplever att informellt lärande sker i            
arbetet och hur de upplever att det sociala sammanhanget påverkar lärandet. De resultat vi fick               
fram kommer här att utgå ifrån att besvara studiens syfte och frågeställningar samt sättas i               
relation till tidigare forskning. 
 
Våra resultat visar på att medarbetarna lärde sig mycket i arbetet genom informellt lärande. Vår               
studie handlade inte om hur stor del av medarbetarnas lärande som var informellt lärande, men               
det framkom enligt vår tolkning att medarbetarna föredrar att lära sig genom informellt lärande.              
Detta eftersom de gärna lärde sig genom praktiskt arbete. Forskning gjord av bland annat Eraut               
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(2004) och Boud och Middleton (2003) visar på att den största delen av lärandet som sker på                 
arbetsplatser är informellt lärande. Huruvida så är fallet på arbetsplatsen som medarbetarna i vår              
studie arbetar på kan vi inte uttala oss om utifrån våra resultat, men vi kunde dra slutsatsen att                  
det informella lärandet var det som medarbetarna själva föredrog. Det framkom också i våra              
resultat att det informella lärandet låg integrerat i det vardagliga arbetet, i de arbetsuppgifter som               
medarbetarna fick. Det går i enlighet med tidigare forskning av till exempel Ünlühisarcıklı             
(2018), som menar att informellt lärande sker integrerat i arbetsuppgifterna i det vardagliga             
arbetet. Lärandet går enligt dem inte att separera från det vardagliga arbetet, och det är vi                
beredda att hålla med om utifrån vår studies resultat som vi här har presenterat. Ünlühisarcıklı               
(2018) menar utifrån sin forskning att medarbetare lär sig genom att ställas inför nya              
arbetsuppgifter och problem. Detta framkom i även i vår studie, där resultaten visade att              
medarbetarna som deltog i studien upplevde att deras lärande främjas av att få arbeta med olika                
arbetsuppgifter. Vidare visade våra resultat att det informella lärandet hos medarbetarna skedde            
både genom att på egen hand försöka lösa arbetsuppgifter och problem som de stötte på, men                
även genom att fråga andra medarbetare om hjälp. Den mesta av den tidigare forskningen vi               
hittat, och även redogjort för i den här uppsatsen, tar mest upp att det informella lärandet sker i                  
en social kontext och påverkas av sociala interaktioner (se t.ex. Eraut, 2004; Boud & Middleton,               
2003; Lervik et al., 2011). Le Clus (2011) nämner dock att informellt lärande även kan ske på                 
egen hand genom att lösa arbetsuppgifter. Det framkom i våra resultat att medarbetarna tyckte              
om att lära sig genom att sitta själva och lösa arbetsuppgifter. En del av det informella lärandet                 
sker alltså på egen hand. Bland respondenternas uttalanden anas det att de till en början sökte                
kunskap på egen hand om de stötte på ett problem. Det skulle kunna ses som att de söker                  
kunskap i ett större nätverk, i en annan praktikgemenskap. De söker efter hjälp i ett större socialt                 
sammanhang som finns till exempel på internet, även om det inte sker någon direkt              
kommunikation mellan individer i det fallet. Däremot framkom det att arbetsplatsens sociala            
sammanhang ändå har stor betydelse för lärandet, för våra resultat visar att respondenterna ändå              
värdesätter möjligheten att ta hjälp av en annan medarbetare. Våra resultat visar att det ibland               
rent av är nödvändigt att kunna bolla tankar och problem med andra medarbetare på              
arbetsplatsen. Således går inte det informella lärandet att separera från det sociala sammanhanget             
som arbetsplatsen utgör. 
 
Även om det framkom att medarbetarna gärna prövade att lösa problem på egen hand, så visade                
våra resultat på att medarbetarna upplevde att det är av stor betydelse att kunna diskutera kring                
arbetsuppgifter och problem de stöter på. Det främjar deras lärande. Att diskussion är viktigt för               
lärandet på arbetsplatser syns även i Döös et al.s (2005) forskning. Vidare visade våra resultat på                
att medarbetarna vänder sig till många olika personer när de behövde diskutera något eller få               
hjälp med ett problem. Att det informella lärandet sker mellan många olika personer på en               
arbetsplats syns även hos Boud och Middleton (2003). Vem respondenterna i vår studie vände              
sig till berodde på vad de behöver hjälp med. De vände sig då till någon de visste hade suttit med                    
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liknande arbetsuppgifter eller någon som löst liknande problem tidigare, och således hade            
erfarenhet inom problemlösning som hör till det område som uppgiften rör.  
 
Våra resultat visade på att det informella lärandet hos medarbetarna främjas av att de andra               
medarbetarna var lätta att nå, både fysiskt och socialt. Med det menar vi att de fysiskt var lätta att                   
nå på grund av det öppna kontorslandskapet, som gör att det inte finns några fysiska barriärer för                 
att komma i kontakt med en annan medarbetare. Det är enkelt att bara slänga ut en fråga i                  
rummet. När vi säger att medarbetarna är lätta att nå socialt menar vi att arbetsplatsen har ett                 
sådant socialt sammanhang på arbetsplatsen som upplevs som öppet och tillåtande. Medarbetarna            
upplevde att det är en social miljö som tillåter frågor. Det sociala sammanhanget hade den               
påverkan på medarbetarna att de känner sig trygga i sitt arbete, de vågade interagera och               
diskutera med varandra. Det ger också många möjligheter till småprat. Enligt Ekman (2003) är              
småprat och informella samtal viktiga inom arbetet, och flera forskare betonar att det sociala              
samspelet har betydelse för det informella lärandet (Eraut, 2004; Eraut, 2007; Collin, 2008).             
Enligt Ellström (2009) kan det sociala samspelet på arbetsplatsen både främja och begränsa             
individens lärande. Småprat kan ha funktionen att bra relationer mellan medarbetarna skapas och             
kan i sin tur forma ett bra socialt sammanhang på arbetsplatsen. Det är viktigt för det informella                 
lärandet. Enligt Svensson (2005) använder nämligen medarbetare sig av sociala relationer och            
nätverk för att lösa problem, och en förutsättning är då att det är ett klimat som tillåter                 
medarbetarna att ta kontakt med varandra. Precis som den tidigare forskning som redogjordes för              
visade våra resultat att det sociala sammanhang på en arbetsplats hade betydelse för lärandet. En               
öppen och tillåtande social miljö, som den på arbetsplatsen som vår studie gjordes vid, främjar               
informellt lärande. Lärandet påverkas av den sociala kontexten. Enligt Le Clus (2011) är lärandet              
situerat i sociala situationer. Våra resultat visar på att lärandet dels sker på egen hand, men även                 
att de sker just i sociala situationer vid interaktion med andra medarbetare. Däremot är vi               
beredda att hålla med Le Clus och Lervik et al. (2010) om att lärandet påverkas av den sociala                  
kontexten. Tynjälä (2008) tar upp att lärandet sker internt hos den lärande individen, likväl som i                
den kontext individen befinner sig i. Det är också åt det hållet våra resultat ligger. Enligt våra                 
resultat drar vi slutsatsen att informellt lärande kan ske på egen hand av individen, till exempel                
genom att pröva sig fram, men att det sociala sammanhanget individen befinner sig i är en                
betydande faktor för det informella lärandet. Lärandet kan ske individuellt, men det främjas av              
att kunna diskutera med andra medarbetare och att få hjälp när det behövs. Det är enligt våra                 
resultat tydligt att ett öppet och tillåtande socialt sammanhang har en mycket positiv påverkan på               
det informella lärandet hos medarbetarna på arbetsplatsen.  
 
Både Le Clus (2011) och Ellström (1996) tar upp att informellt lärande kan vara planerat och                
självstyrt, även om det oftast sker spontant. Det var inget vi kunde se i våran studie. Även om det                   
framkom hos respondenterna att de i vissa situationer hade till exempel en mentor eller en annan                
erfaren person att ställa frågor till, så var det inget planerat lärande. Lärandet skedde när de stötte                 
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på problem och spontant behövde fråga något. Det framkom inte att de på något sätt själva                
försökte planera sitt lärande, utan de lärde sig genom att lösa arbetsuppgifter. Däremot skulle              
man kunna säga att lärandet till viss del är självstyrt när respondenterna självmant söker efter               
information i större nätverk. Att söka efter information själv och sålla ut vad som är relevant                
skulle kunna ses som självstyrt och planerat till viss del, eftersom man själv söker upp               
informationen och lär sig på det sättet. 
 
Det vår studie har bidragit med till forskningsfältet är sammanfattningsvis ökad förståelse för             
informellt lärande, och vad det sociala sammanhanget har för betydelse för lärandet. Till skillnad              
från tidigare forskning gav våra resultat insikt om att informellt lärande kan ske på egen hand,                
och genom att självmant söka information för att lösa en arbetsuppgift. I fallet där en               
medarbetare själv letar upp information skulle det kunna ses som att personen använder sig av ett                
större socialt sammanhang, och att det sociala sammanhanget har påverkan på det informella             
lärandet även i det fallet. Vidare går mycket av våra resultat i linje med tidigare forskning,                
genom att bekräfta att det informella lärandet ligger integrerat i det vardagliga arbetet och att det                
sociala sammanhanget har betydelse för det informella lärandet. Vår studies bidrag är att våra              
resultat visar vikten av ett bra socialt klimat på en arbetsplats, eftersom ett bra socialt klimat                
påverkar lärandet positivt. Det kan vara av relevans för arbetsplatser och arbetsgivare, eftersom             
det visar att det för arbetsgivaren kan vara värt att satsa resurser på att bygga ett bra socialt                  
klimat på arbetsplatsen.  
  
6.2 Begränsningar med vår studie och vidare forskning 
Studien vi gjorde var en liten studie på ett litet företag. Det medför att det finns vissa                 
begränsningar med vår studie, till exempel gällande generaliserbarhet. En större studie med fler             
respondenter hade kunnat ge en större grund för empirin och resultaten som dras från den. Vidare                
kan det begränsa generaliserbarheten genom att det kan vara svårt att överföra resultaten till              
större arbetsplatser. Det framkom till exempel i vår studie att det sociala sammanhanget påverkas              
av den öppna kontorsmiljön som arbetsplatsen hade, men det kan vara svårt att ha en öppen                
kontorsmiljö som gör att alla enkelt kan nå alla på ett större företag. Medarbetarna på               
arbetsplatsen i vår studie arbetar med IT och arbetar således mycket självständigt, deras jobb går               
ut på att lösa diverse uppgifter och problem. Det är inte alla arbeten som har samma upplägg av                  
arbetsuppgifter och lika självständigt arbete, vilket ytterligare försvårar generaliserbarheten.         
Däremot vill vi hävda att vår studie ändå har bidragit med kunskaper om informellt lärande               
generellt och även det sociala sammanhanget på en arbetsplats påverkan på lärandet. Även om              
alla detaljer av våra resultat inte går att generalisera till medarbetare vid alla möjliga sorters               
företag, så har det ändå gett insikter som kan vara av betydelse inom det pedagogiska               
vetenskapsområdet. Till exempel går det att generalisera vår studie till liknande kontexter och till              
arbetsplatser med liknande sätt att arbeta, till exempel till exempel till andra IT-företag eller till               
företag med öppet kontorslandskap. För vidare forskning med större generaliserbarhet anser vi            
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att det skulle vara intressant att göra en liknande studie vid olika sorters företag, eller på ett större                  
företag. Detta för att respondenterna i vår studie tog upp att de tror att den goda stämningen och                  
den tillåtande miljön beror på att det är ett litet företag de arbetar vid. Vi tycker även att det                   
skulle vara intressant att genom vidare studier studera Lave och Wengers (1991) situerat lärande              
och legitimt perifert deltagande i kombination med Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv,           
eftersom vi anser att Goffmans dramaturgiska perspektiv erbjuder möjligheter till fördjupning av            
begreppet legitimt perifert deltagande. Det skulle vara intressant att studera vägen att gå från en               
novis inom en praktikgemenskap till att bli en expert, då genom att fokusera på hur individens                
roll och form av deltagande förändras på vägen. Det skulle kunna studeras genom att följa               
nyanställda under tid genom både intervjuer och observation likväl som genom           
konversationsanalys, men även genom att studera medarbetare som har arbetat olika länge vid ett              
företag. Det förutsätter dock en arbetsplats som varit etablerad under längre tid. Arbetsplatsen vi              
gjorde vår studie vid var ett ungt företag och det var bara några års skillnad i de anställdas                  
anställningstid vid företaget.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Frågeguide intervjuer 
 
Bakgrund 
Kan du berätta lite om dig och vad du arbetar med?  
Hur länge har du jobbat här?  
Hur kommer det sig att du jobbar här?  
Hur kom du in i arbetet och på arbetsplatsen? 
Hur upplevde du det att vara nyanställd på arbetsplatsen? Hur kom du in i rutiner, lärde dig                 
arbetet och liknande?  
 
Lärande och utveckling 
Vilka/Vilket arbetssätt föredrar du? I vilka sammanhang upplever du att du lär dig? 
På vilket sätt lär dig på bäst sätt på arbetsplatsen? Diskutera, sitta själv osv  
Vad är viktigt för ditt lärande? T ex om det är viktigt med en tyst miljö runtomkring, eller viktigt                   
att kunna diskutera med kollegor, om det är viktigt att få tid att sitta själv och lösa problem osv 
Vad ser du för möjligheter till lärande på din arbetsplats? Hur ser du på dina möjligheter att                 
utvecklas inom ditt yrke? Vilka möjligheter för utveckling får du på arbetsplatsen? Känner du att               
du får möjlighet att utvecklas? Hur?  
 
Socialt sammanhang på arbetet 
Hur upplever du arbetsklimatet? Stämningen mellan anställda osv 
Har den sociala stämningen betydelse för ditt lärande och utveckling?  
Upplever du att du har utbyte av dina kollegor? Hur, på vilket sätt? 
 
Ni har ju ett öppet kontorslandskap på arbetsplatsen. Vad tycker du om det? Möjligheter,              
begränsningar? Lär du av medarbetarna omkring dig genom att se och höra? Hur påverkar det               
dig i ditt dagliga arbete? Påverkar det ditt lärande? Är det bra för ditt lärande eller vill du ha                   
det på ett annat sätt? I så fall hur? 
 
Avslutning 
Har du något annat du vill tillägga? Ordet är fritt! 
 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 
Samtyckesformulär 
  
Uppsala Universitet 
Studenter: Louise Yrelin och Matilda Zimdahl 
  
  
Information inför deltagande i studie 
Syftet med vår studie är att få kunskap om informellt lärande hos medarbetare i den situerade                
sociala kontext som en arbetsplats utgör. 
 
Vi kommer att utföra intervjuer med ljudupptagning. Allt material kommer att behandlas            
konfidentiellt och alla personliga uppgifter kommer att avidentifieras. Materialet kommer enbart           
att användas till den här studien. 
 
Resultatet kommer att publiceras i en examensuppsats som kommer att ligga ute på universitetets              
uppsatsdatabas DIVA. Inga enskilda personer kommer att gå att identifiera i uppsatsen. Alla             
personuppgifter och uppgifter som kan möjliggöra identifiering av individer behandlas helt           
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) med tillägg           
av lag (2018:218). 
 
Medverkan är helt frivillig och det går att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. 
  
[ ] Jag samtycker till att delta i studien 
[ ] Jag samtycker inte till att delta i studien 
  
 
Datum 
  
_________________________ 
Underskrift 
  
__________________________ 
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