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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ge en bild av och generera nya kunskaper om hur medarbetares 
lärande går till i praktiken inom ideella organisationer. För att uppnå detta syfte har vi valt att 
studera de organisatoriska strukturerna för medarbetarnas lärande och hur dessa fungerar i 
praktiken inom en studentförening. Huvudfrågan som vi ska besvara är därmed hur de 
organisatoriska strukturerna för lärande fungerar och vilket lärande det genererar i en 
studentförening? För att besvara denna huvudfråga har tre frågeställningar formulerats: Vilka 
officiella och inofficiella organisatoriska strukturer ligger till grund för medarbetarnas lärande? 
Vilka icke-formella lärtekniker finns i studentförening och vilken typ av lärande ger dessa upphov 
till? Vilka informella lärtekniker finns i studentförening och vilken typ av lärande ger dessa 
upphov till? Studien utgår ifrån Illeris (2011) teori om lärande på arbetsplatsen för att identifiera 
de organisatoriska strukturerna som ligger till grund för medarbetarnas lärande. Vidare används 
Erauts (2000;2004) typologier om informella och icke-formella lärtekniker eftersom Illeris teorier 
inte besvarar frågan vilket lärande en viss lärteknik ger upphov till. Eruats typologier används 
därmed för att besvara frågan hur medarbetarnas lärande fungerar i praktiken. För att besvara 
studiens frågeställningar har en kvalitativ intervjustudie genomförts på 8 respondenter. Resultatet 
har sedan analyserats med stöd av den teoretiska utgångspunkten för att i ett nästa steg diskuteras 
med utgångspunkt i tidigare forskning. Resultatet av vår studie visar på att de informella 
lärteknikerna (det vill säga de icke organiserade) är de som verkar ta mest plats i organisationen, 
och det är det reaktiva och implicita lärandet som i första hand genereras. Denna specifika form 
av arbetsplatsinlärning är vad den här typen av organisation tycks vila på, vilket i sin tur 
genererar medarbetare som kan ta eget ansvar samt styra sig själva. 
 
Nyckelord: Informella lärtekniker, Icke-formella lärtekniker, Organisatoriska strukturer, lärande 
på arbetsplatsen, ideella organisationer och studentförening 
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Abstract 
The aim of this study is to give a picture of, and to bring new knowledge regarding how 
employees learn within volunteer organizations. In order to achieve this aim, we have studied the 
organizational structures for employee learning and how they are applied in practice within a 
student association. The main question that we will answer is how the organizational structures of 
learning work, and what learning it generates in a student association. To answer this main 
question, three research questions has been phrased: what official och non-official organizational 
structures are the basis for employee learning? Which non-formal learning techniques can be 
found in the student association and what kind of learning does it lead to? Which informal 
learning techniques can be found in the student association and what kind of learning does it 
lead to? The study is based on Illeri's (2011) theory of learning at the workplace to identify the 
organizational structures that underpin the employees’ learning. Furthermore, Eraut's (2000; 
2004) typologies of informal and non-formal learning techniques are used since Illeris’s theory 
does not identify what kind of learning a certain learning technique leads to. Eruat's typologies 
are therefore used to answer the question how the employees' learning works in practice. In order 
to answer the research questions, a qualitative interview study has been conducted on 8 
respondents. The result has then been analyzed with support from the theoretical frame, and later 
been discussed with support from previous studies within the field. The results of this study 
indicate that informal learning techniques  (non-organized) are those who seem to be the most 
common techniques occurring in the organization, which primarily generates implicit and 
reactive learning. This specific form of workplace learning is what this type of organization 
seems to rely on, which in turn generates employees who are responsible and lead themselves.  
 
Keywords: Informal learning techniques, Non-formal learning techniques, organizational 
structures, learning at workplace, volunteer organizations och student association 
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1. Inledning 
Dagens företagsorganisationer verkar på en konkurrensutsatt marknad som befinner sig i en 
ständig förändring. För att bibehålla sin starka position på marknaden krävs det att organisationer 
positionerar sig genom en viss typ av ledning och organisering (Khasanzyanova, 2017). Vi lever 
idag i ett kunskapssamhälle, där organisationer behöver kompetenser som ställer helt andra krav 
på arbetstagarnas intellektuella förmågor än tidigare historiska epoker krävde (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidson, 2011:19). Organisationskulturer har gått från industrisamhällets och 
Taylorismens syn på arbetstagare som en mekanisk funktion till den mer så kallade humanitära 
synen på arbetstagaren. Human resource management är idag det synsätt som till stor del ligger 
till grund för organisationskulturen och lärandet på arbetsplatsen (Illeris, 2011:6). Mot bakgrund 
av att organisationer hela tiden måste tänka på sin konkurrenskraft, har lärande blivit en stark 
faktor både för personalfrågor och organisationens ekonomiska utveckling; man talar ibland om 
att vi lever i en kunskapsekonomi (Illeris, 2011:7). Men har detta synsätt även påverkat icke-
vinstdrivande organisationer i civilsamhället? 
  
Det finns ett flertal forskare som studerat just fenomenet lärande på olika arbetsplatser och i olika 
typer av organisationer (t.ex. Cormier-MacBurnie et al., 2015; Kock, 2007; Livingstone, 2010). 
Däremot finns det få studier som studerar hur lärande går till i praktiken inom ideella 
organisationer; organisationer som i regel inte syftar till att konkurrera på en marknad utan drivs 
av andra värden. Det kan därför vara särskilt intressant att studera huruvida ideella organisationer 
anpassat sig till den rådande organisationskulturen som relaterar till marknaden och om det ställs 
samma krav på medarbetarnas utvecklingsförmåga i dessa? Är lärande en viktig aspekt för ideella 
föreningar? Och hur fungerar egentligen lärande i denna typ av organisation? Att studera 
fenomenet lärande inom ideella organisationer kommer därmed bidra med ny kunskap och på så 
sätt fylla en viktig relevans för det pedagogiska ämnesområdet.  
 
Lärande i arbetslivet består delvis av att medarbetarna integreras i en organiserad miljö, där 
organisationen anordnar utbildnings- och informationsinsatser (Eraut, 2004:250). Dessutom är 
det sociala sammanhanget där medarbetarna utbyter information och kunskap mellan varandra 
särskilt viktigt för medarbetarnas lärande (Jarvis, 2009: 121). Ofta använder organisationer sig av 
både företagens planerade insatser för lärande samtidigt som mycket av kunskapen utbyts 
kollegor emellan. I den meningen vilar företagsorganisationers lärande och utveckling både på 
icke-formella och informella lärtekniker. Det är därmed intressant att se vilken form av lärande 
som ideella föreningar använder sig av. Skiljer sig ideella och vinstdrivande organisationer åt? 
Vilken typ av lärande går att återfinna inom ideella organisationer (t.ex. Cormier-MacBurnie et 
al., 2015; Kock, 2007; Livingstone, 2010)?  Manuti, Pastore, Scardigno, Giancaspro och 
Morciano (2015) menar att studier om informella och icke-formella lärtekniker kan ses som 
problematiska, då begreppen saknar empirisk förankring. De efterfrågar därför mer 
branschspecifik forskning med fokus på informella och icke-formella lärtekniker. Detta utgör en 
stor vetenskaplig relevans för vår studie. 
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Lärande på arbetsplatsen inom ideella organisationer är ett forskningsområde som är relativt 
outforskat. Detta utgör förstås en viktig vetenskaplig motivering till varför föreliggande studie 
ska genomföras. Som nämndes tidigare verkar dagens vinstdrivande organisationer i en ständig 
föränderlig marknadssituation, där det ställs höga krav på medarbetarnas förmåga att utvecklas i 
takt med denna miljö (Nilsson et al, 2011: 19). Ideella organisationer å andra sidan bygger sin 
verksamhet kring ett ideellt ändamål där engagemanget är frivilligt. En ideell organisation kan till 
skillnad från det vinstdrivande företaget potentiellt sätt reproducera organisationsstrukturen och 
dess regler oavsett hur många medlemmar som tillkommer eller avgår (ne.se). Dessutom har 
ideella organisationer blivit ett socialt fenomen och i EU:s 2020-strategier främjar man ungdomar 
att delta i ideella organisationer för att förbättra anställningsbarheten (Khasanzyanova, 2017). I 
detta grundar sig intresset av att undersöka hur lärande inom en ideell förening tar sig uttryck. 
Det vill säga, är lärande lika viktigt i en ideell förening som det är i ett vinstdrivande företag? 
Och hur fungerar lärandet i praktiken?  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ge en bild av och generera nya kunskaper om hur medarbetares 
lärande går till i praktiken inom ideella organisationer. För att uppnå detta syfte har vi valt att 
studera de organisatoriska strukturerna för medarbetarnas lärande och hur dessa fungerar i 
praktiken inom en studentförening. Huvudfrågan som vi ska besvara är därmed hur de 
organisatoriska strukturerna för lärande fungerar och vilket lärande det genererar i en 
studentförening?  
 
Vi operationaliserar vår huvudfråga genom följande frågeställningar: 

•   Vilka officiella och inofficiella organisatoriska strukturer ligger till grund för 
medarbetarnas lärande? 

•   Vilka icke-formella lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av lärande ger 
dessa upphov till?  

•   Vilka informella lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av lärande ger dessa 
upphov till?  

 
De teoretiska begrepp som används i frågeställningarna, kommer att definieras i uppsatsens fjärde 
avsnitt “Teoretiska utgångspunkter”.  
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2. Val av undersökningsobjekt  
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för ideella organisationer och tydliggöra för vilken typ av ideell 
organisation vi ämnar undersöka. Ideella organisationer har ett brett spektrum av karaktäristiska 
drag. Vi har därför valt att avgränsa vår studie till att studera en studentförening vars 
karaktäristiska drag är att den styrs av, och för studenter. Föreningsmedlemskapet är frivilligt, 
vilket är en grundläggande aspekt i definitionen av ideella organisationer (forening.se). 
Studentföreningen som undersöks i denna studie återfinns i en universitetsstad i Sverige. I 
avsnittet nedan kommer ideella organisationer att definieras. Senare i uppsatsen (se 5.2.1 och 
5.2.2) kommer det även redogöras för studentföreningar och det specifika undersökningsobjektet.  
 
2.1 Ideella organisationer  
Ideella föreningar har ofta ekonomiska föreningar, exempelvis vinstdrivande företag, som 
förebild för att organisera sin verksamhet. Det som skiljer ideella föreningar åt från ekonomiska 
föreningar är att de har ett ideellt ändamål som kan vara välgörande, politiskt, religiöst eller 
vetenskapligt (bolagsverket.se). Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, 
fackföreningar och kulturföreningar (skatteverket.se). Syftet ska vara ideellt och får inte främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen (bolagsverket.se). En ideell förening kan däremot i 
praktiken arbeta för medlemmarnas ekonomiska intressen men gör det genom ideell verksamhet. 
Den kan också bedriva näringsverksamhet även om den är ideell, om pengarna går tillbaka till 
verksamheten (skatteverket.se). En ideell förening är en juridisk person och företräds av en 
styrelse. Vanligtvis organiserar sig föreningen genom att bilda stadgar som denna förhåller sig till 
gällande till exempel hur föreningen styrs, grund för medlemskap och hur de ekonomiska medlen 
ska brukas (bolagsverket.se).  
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer redogöras för det forskningsläge som råder inom området 
organisatoriska strukturer och lärtekniker på arbetsplatser. Idag finns det en hel del studier om 
fenomenet lärande på arbetsplatsen inom olika fält (t.ex. Cormier-MacBurnie et al., 2015; Kock, 
2007; Livingstone, 2010). Däremot finns en tydlig kunskapslucka när det kommer till fenomenet 
inom ideella organisationer. Vi kommer därför i ett första steg att redogöra för forskning som 
identifierar lärande på arbetsplatser och därmed organisationsstrukturer. I och med ideella 
organisationers vilja att efterlikna vinstdrivande organisationer kan det vara av intresse att veta 
hur forskningen inom detta fält ser ut, för att i ett senare skede kunna se hur vår studie förhåller 
sig till detta (jfr. bolagsverket.se). Vidare kommer vi att redogöra för forskningsläget som finns 
inom ideella organisationer för att påvisa denna kunskapslucka. Vår förhoppning är att, genom 
vår studie, fylla denna lucka. 
 
För att hitta den forskning som ligger till grund för detta avsnitt har vi använt oss av 
biblioteksdatabasen på Uppsala Universitet. Genom att söka i databaserna ERIC och EBSCO har 
vi lokaliserat relevant forskning för vår studie. Inledningsvis användes sökorden “workplace 
learning”, “learning at work”, “learning in volunteer organizations” och “volunteer organization”. 
Rapporter inom dessa sökningar har sedan fört oss vidare till ytterligare intressanta studier och 
fördjupningar inom området. Genom dessa rapporter fann vi en del nya ord att basera våra 
sökningar på för att optimera sökprocessen. Ett exempel på sådant sökord är; “informal learning”. 
Studiens sökningsprocess är inte avgränsad till nationella eller internationella forskningsstudier, 
eftersom forskningsområdet ännu är relativt outforskat. För att generera en tydlig bild av 
fenomenet har vi därför valt att fokusera på de studier som faktiskt ger en tydlig och autentisk 
överblick. Alla artiklar som behandlas i uppsatsen är refereegranskade.  
 
3.1 Lärande på arbetsplatser 
För att förstå medarbetarnas lärande i praktiken inom ideella organisationer är det viktigt att ta 
del av andra studier som studerat just fenomenet lärande i olika organisationsstrukturer. Tveklöst 
har majoriteten av forskningen fokuserat lärande på organisationer som är vinstdrivande till sin 
karaktär. Intresset för lärande på arbetsplatsen har nämligen ökat tack vare 
kommunikationstekniken och utvidgningen av kunskapsekonomin. Arbetsplatser har 
konventionellt sett betraktats som ett sammanhang där lärande tillämpas. Förr hade man 
Taylorismens syn på produktiviteten, medan man idag har organisationsstrukturer som stödjer 
kontinuerligt lärande för att skapa innovativa arbetsmiljöer. Arbetsplatsinlärning är mer socialt 
och sker när arbetsproblem löses utanför tvärvetenskapliga team (Milligan, Littlejohn & 
Margaryan, 2014).  
 
På arbetsplatser finns organisatoriska strukturer som formar och påverkar hur medarbetare lär sig 
och vilka möjligheter till inlärning som finns. Ashton (2004) menar att organisatoriska strukturer 
formar och påverkar lärandeprocessen och skickligheten på arbetsplatsen, han utvecklade därför 
en modell som undersöker hur organisationsstrukturen påverkar inlärningen. En fallstudie gjordes 
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genom semistrukturerade intervjuer på ett europeiskt multinationellt företag. De organisatoriska 
förutsättningar som Ashton tog upp i sin studie var: i vilken utsträckning som organisationen 
underlättar tillgången till kunskap och information, i den grad som medarbetarna ges möjlighet 
att träna och utveckla nya färdigheter, tillhandahållandet av stöd i inlärningsprocessen och i 
vilken utsträckning som organisationen belönar lärande. Företaget som studien baserades på var 
ett traditionellt hierarkiskt organiserat företag med tydligt differentierade färdigheter som krävdes 
på varje nivå.  
  
Resultaten från studien visade att förutom den kunskap som förvärvats genom sin första tid på 
företaget var anställda tvungna att förvärva ytterligare kunskaper om de skulle utveckla sina 
färdigheter. Det varierade från ny teknisk kunskap till kunskap om organisationen, hur den 
fungerade och vad som var ett lämpligt sätt att bete sig på. En stor del visade sig vara en typ av 
tyst kunskap som var specifik för organisationen och det visade sig vara en strikt kontrollerad 
tillgång till kunskapsfördelning. Chefer hade i högre grad tillgång till information och kunskap än 
deras underordnade. Således var kunskapsdelningen formad av vilka attityder och beteenden som 
ledarna hade. Utan tillgång till relevant kunskap om organisationen, dess mål och dess 
organisationssystem var lärandet begränsat. I vissa avdelningar var det däremot större öppenhet 
och därmed större kunskapsdelning (Ashton, 2004).  
 
Det visade sig att nätverk inom företaget var avgörande för att nå kunskap och information. 
Organisationen vidtog under denna tid också många förändringsprocesser för 
kommunikationsmöjligheter genom exempelvis nyhetsbrev och att dela information på intranätet. 
Trots detta fanns många begränsningar eftersom att en stor del av kunskapen överförs i 
omedelbar arbetskontext genom pågående interpersonella relationer. I detta sammanhang var 
inställning och beteende hos ledning och handledare avgörande eftersom de skulle fungera som 
kunskapsförare (Ashton, 2004).  
 
En stor del av det som påverkade medarbetares lärande var inställningen och beteendet hos 
cheferna. Det visade sig att flera av medarbetarna inte upplever något stöd i lärandeprocessen, en 
av de främsta orsakerna var att chefer såg inlärning som en naturlig förekomst och att 
medarbetare därför inte behövde stöd. En del chefer trodde till exempel att det bästa 
tillvägagångssättet för lärande var att medarbetare skulle lämnas åt sig själva för att lösa sina 
arbetsuppgifter. Något annat som visades avgörande för lärandeprocessen var funktionella 
relationer. Här framkom att relationerna bidrog till att de vågade göra fel och att de genom sina 
relationer inte riskerade att ’tappa ansiktet’ (Ashton, 2004). Sammanfattningsvis kan vi alltså se 
att organisatoriska strukturer, både i form av de som sker mellan kollegorna och de som sker som 
en förutsättning för organisationen, påverkar hur medarbetares lärande går till i praktiken. För att 
förstå organisatoriska strukturer inom studentföreningen är det relevant för oss att undersöka 
andra studiers resultat kring detta fenomen.  
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En annan studie vi har tagit del av för att förstå medarbetarnas lärande och de organisatoriska 
strukturerna är Eraut (2011), som har gjort två studier i syfte att förstå vilken roll det informella 
lärandet har på arbetsplatsen. Den första studien fokuserade på arbetstagare som var mitt i 
karriären, och den andra på arbetstagare som var tidigt i sin karriär. Båda studierna utfördes 
genom kvalitativa metoder, den första bestående av intervjuer, den andra av intervjuer och 
observationer. 
 
Det som tydligt framgick av dessa studier var att deltagarna lärde sig i mycket högre grad genom 
sitt arbete än genom formellt organiserade lärandetillfällen. Slutsatsen av dessa studier var att 
lärande på arbetsplatsen kan gynnas av att man förbättrar möjligheterna till produktivt 
engagemang i ett flertal olika arbetsprocesser. Genom att arbeta tillsammans med en kollega kan 
man ställa frågor och få feedback direkt i den berörda situationen, vilket Erauts studie visade var 
det bästa sättet att ta till sig kunskap på. Detta sätt gör också att man kan ta till sig tyst kunskap, 
exempelvis genom att se hur en kollega läser av en situation, hanterar denna samt fattar beslut 
(Eraut, 2011). 
 
Vidare visade dessa studier på vikten av fördelning och strukturering av arbetet för att 
medarbetarna skulle nå framgång. Möjligheterna till att arbeta gemensamt med mer erfarna 
kollegor visade sig ha stor betydelse för medarbetarnas utveckling. Informellt lärande på 
arbetsplatsen stod för cirka 70-90% av lärandet, men sågs fortfarande bara som en biprodukt av 
det formella lärandet. Således handlade de flesta diskussionerna om lärande i första hand om 
organiserade event, och den kollegiala dialogen som verktyg för kompetensutveckling saknades 
(ibid). Här finner vi ytterligare exempel på studier som förklarar de organisatoriska strukturerna 
och hur det påverkar hur medarbetare lär sig på arbetsplatsen.  
 
Tidigare forskning har, mot bakgrund av de exempel vi tagit upp, framhållit att de organisatoriska 
strukturerna är helt avgörande för anställdas lärande. Ashton (2004) pratar om organisatoriska 
förutsättningar för i vilken grad organisationen underlättar kunskapsinhämtning. Här framkom att 
det finns en tyst kunskap som medarbetarna behöver för att utveckla sina färdigheter. Eraut 
(2011) menar att lärande på arbetsplatsen kan gynnas av att man förbättrar möjligheterna till 
deltagande i ett flertal olika arbetsprocesser. Genom att arbeta tillsammans med en kollega kan 
man ställa frågor och få feedback direkt i den berörda situationen, vilket denna studie visade var 
det bästa sättet att ta till sig kunskap på. Detta sätt gör också att man kan ta till sig tyst kunskap. 
Denna tysta kunskap är också något som Ashton menar vara viktig för individens lärande på 
arbetsplatsen (Ashton, 2004). Dessa studier används, för att vi i ett senare skede ska förstå hur de 
organisatoriska strukturerna för lärande inom ideella organisationer förhåller sig till de 
organisatoriska strukturerna för lärande inom vinstdrivande organisationer.  
 
Flera studier har också visat att det informella lärandet är en viktig del av hur medarbetare lär sig 
i praktiken. En av dessa studier är gjord av Milligan et al. (2014) och de menar att lärandet till 
stor del sker utanför formella sammanhang, antingen informellt eller kortvarigt. Informellt 
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lärande är vanligtvis oplanerat eller inbyggt i vardagliga aktiviteter på arbetsplatsen. På 
arbetsplatsen utvecklar individen nätverk, av nuvarande och tidigare kollegor, som ger tillgång 
till den kunskap och kompetens som krävs i yrkesrollen. Dessa nätverk kan vara interna för 
organisationen eller sträcka sig utöver organisationens gränser och aktiveras när behovet av 
inlärning uppstår. För att kunna dra nytta av de inlärningsmöjligheter som nätverket erbjuder, 
måste individen kunna planera och strukturera sitt eget lärande och veta hur man interagerar 
effektivt för att lära sig (Milligan et al., 2014). 
  
Milligan et al. (2014) har genomfört en studie där de undersökt arbetarnas inlärningspraxis inom 
såväl tekniska som icke-tekniska roller inom den petrokemiska industrin. Man identifierade fyra 
viktiga inlärningsbeteenden som arbetstagarna använder när de lär sig i informella nätverk. För 
det första använder sig arbetstagarna av kunskaper och resurser som är skapade av andra. Det 
andra inlärningsbeteendet man identifierade var att man ansluter sig till individer i ens personliga 
inlärningsnätverk för att utveckla idéer, dela erfarenheter och samarbeta för att nå gemensamma 
mål. Det tredje beteendet man identifierade var att arbetstagaren bidrar med ny kunskap tillbaka 
till nätverket, antingen formellt genom rapporter och andra fristående artefakter eller informellt 
genom reflektioner och idéer. Det fjärde inlärningsbeteendet var att man skapar ny kunskap 
genom att utarbeta nuvarande praxis. 
  
Dessa fyra inlärningsbeteenden representerar tillsammans de sätt som en person interagerar med 
andra medlemmar i sitt nätverk för att uppnå sina lärandemål, och därmed självreglera sitt 
lärande. Många organisationer förflyttar sig mot större användning av öppna sociala nätverk. Om 
lärande begränsas till att ske inom organisationen, förloras möjligheterna till nya typer av 
kunskapsinteraktioner, som ges av sociala nätverk bortom organisatoriska gränser. Sociala 
nätverk leder till effektivare kunskapsflöde och lärande. Informellt lärande i nätverk sker mest 
effektivt om gränserna mellan arbete och lärande lösas och där individen kan hantera sin 
inlärning i samband med sitt arbete (Milligan et al., 2014). 
  
Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) har gjort en studie av hur det ökade behovet av att lära sig på 
arbetsplatsen också medför en risk i form av en ytterligare stressfaktor i arbetet. Genom en 
kvantitativ studie, gjord inom två olika branscher har man testat Karasek och Theorells kontroll-
krav modell (1990). Denna modell innehåller tre parametrar som kan påverka lärande på 
arbetsplatsen: psykologiska krav, beslutsgränser och stressnivåer. Det optimala läget för 
motivation uppstår då det är hög korrelation mellan krav och kontroll. Denna modell förklarar 
dock inte helt och hållet arbetssituationen där arbetsgivare ger möjlighet till lärande och 
kompetensutveckling som en del av arbetstiden. Paulsson et.al. har därför gjort denna studie i 
syfte att ta reda på hur krav på lärande och möjligheten att påverka dessa krav, eller lärprocessen, 
påverkar arbetssituationen. Den ursprungliga modellen har därmed utvecklats till att även 
innehålla olika utfall av lärande: stress, stimulans och minskad arbetsbörda (Paulsson et al., 
2005). 
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Resultaten från denna studie visar bland annat att en ökad kontroll över lärandeprocessen gör 
kompetensutvecklingen mer tillfredsställande, förenklar arbetet samt reducerar viss stress. Hög 
arbetsbelastning ökar stress men stimulerar också medarbetarnas kompetensutveckling, dock 
kommer även arbetsbelastningen från kompetensutvecklingen att öka. Hög efterfrågan för 
kvalitet på jobbet ökar stimulansen från lärandet. Om kunskapskravet ökar, kommer stressen från 
lärandeprocessen minska medan stimulanserna från processen för lärande ökar. Detta resultat 
visar på vikten av att låta de anställda kontrollera sin arbetsplatsinlärning (Paulsson et al., 2005).  
 
Vidare visade denna studie att informellt lärande var en stor del av den arbetsplatsinlärning som 
skedde, främst genom vänner/kollegor. Det finns en tendens att formellt lärande (i denna studie 
definierat som lärande via exempelvis externa kurser), är närmare relaterat till stimulans i arbetet 
och informellt lärande är närmre relaterat till en minskad arbetsbelastning. Interna kurser är 
relaterat till både stimulans i arbetet och minskad arbetsbelastning. Sammanfattningsvis menar 
denna studie, bland annat, att den lärande ska själv vara i kontroll över dennes lärandeprocess och 
chefer måste avsätta tid för den lärande processen och uppföljande reflektion (Paulsson, et al., 
2005). 
 
Genom dessa studier förstår vi hur medarbetares lärande fungerar i praktiken, på arbetsplatsen. 
Både Paulsson et al. (2005) och Milligan et al. (2014) menar att lärandet sker när individen själv 
tar kontroll över sin lärandeprocess, samtidigt som denne behöver stimulans och förutsättningar 
från organisationen. Båda studierna visar att de informella lärteknikerna är de som genererar 
lärande. Paulsson et al. (2005) hänvisar detta till lärande mellan kollegor och vänner medan 
Milligan et al. (2014) hänvisar detta till lärande inom det sociala nätverket. Dessa studier 
används, för att vi i ett senare skede ska förstå hur medarbetarnas lärande inom vinstdrivande 
organisationer förhåller sig till medarbetarnas lärande inom ideella organisationer. Få har studerat 
detta fenomen inom ideella organisationer och vår förhoppning är att vi ska fylla en tydlig 
kunskapslucka.  
  
3.2. Ideella organisationer 
Det finns mycket forskning om ideella organisationer men däremot väldigt lite forskning om 
deras lärande. Gällande ideella organisationer har man till exempel kommit fram till att de bör 
använda sig av marknadsstrategier för att förbättra sin position på marknaden; i första hand, i 
frågan om att rekrytera fler medlemmar för att möta den hårda konkurrensen som finns. I och 
med att ideella organisationer bygger på ett frivilligt engagemang är det viktigt för organisationer 
att förstå deras position och vilken typ av arbete som erbjuds i dessa (Haski-Leventhal & Meijs, 
2011). Något annat som exempelvis Gordon och Gordon (2017) har studerat är hur medverkan 
inom ideella organisationer kan bidra med kunskaper om ledarskap, för att sedan kunna applicera 
sin erfarenhet i framtida företagspositioner.  
 
När det gäller fenomenet lärande inom ideella organisationer har English och Peters (2012) 
studerat kvinnor i en feministisk ideell organisation och deras upplevelser kopplat till 
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transformativt lärande. Det transformativa lärandet definieras här som ett lärande som innefattar 
grundläggande skiften i våra sinnesvanor, som bland annat formar vår psykologiska självbild och 
våra kulturella förväntningar. Denna kvalitativa intervjustudie genomfördes på åtta kvinnor 
mellan åldrarna 20-60 år. 
  
Många av de intervjuade kvinnorna menade att det inte fanns ett behov av formella strukturer, 
operativa metoder och riktlinjer för beslutsfattande inom organisationen. Samtidigt kritiserades 
konsensusbaserade förhållningssätt. En del av den transformativa processen för dessa kvinnor var 
att inse att det fanns ett behov av en kombination mellan öppenhet och en styrelseform som 
bejakade deras feminism (English & Peters, 2012). 
  
Vidare visade English och Peters studie att handledning kunde vara problematiskt, då de 
engagerade inom dessa feministiska organisationer tenderade att utgöra en relativt homogen 
grupp och därför besatt samma egenskaper och tidigare erfarenheter. Andra intressanta resultat av 
denna studie var att respondenterna, som en följd av sitt engagemang i organisationen, upplevde 
viktiga förändringar i tidigare självklara ”sinnesvanor”. Dessa förändringar var inte bara 
psykologiska utan även sociolingvistiska, moraliska, etiska, filosofiska och kunskapsteoretiska 
(English & Peters, 2012). 
 
En annan forskare som studerat lärande inom ideella organisationer är Khasanzyanova (2017) 
som studerat hur ideella organisationer bidrar till att individen utvecklar mjuka färdigheter. Hon 
menar att den globaliserade ekonomin idag har en efterfrågan om att arbetstagare ska ha flexibla, 
adaptiva och transversella färdigheter. Arbetsmarknaden gynnar i allt högre grad de som kan 
hantera det oväntade arbetet, arbeta såväl självständigt som i grupp, som är sociala, 
ansvarstagande och är kapabla att ta initiativ. Dessa mjuka färdigheter föredras ofta över de 
tekniska färdigheterna. Individen måste därför utrusta sig med nödvändiga färdigheter och 
kompetenser för att underlätta tillgången till arbetsmarknaden. Ett sätt att främja social och 
professionell integration är engagemang inom icke-formella aktiviteter, det vill säga 
inlärningssituationer som är mer eller mindre strukturerade och som ligger utanför 
utbildningsinstitutionernas sida. Denna aktivitet menar forskaren är en nyckel-kompetens för att 
stödja personlig uppföljning och social integration, för att på så sätt bli anställningsbar.  
 
Khasanzyanova (2017) menar att ideella organisationer främjar harmoniseringen mellan 
personliga och yrkesmässiga livet. Khasanzyanova studerade volontärsarbete och kom fram till 
att det fungerade som en utbildningsplats där man förvärvar färdigheter som kan vara 
användningsbara i arbetslivet. Studien gjordes genom en kvantitativ undersökning baserat på 
frivilliga från 11 ideella organisationer i Frankrike. Dessutom genomfördes semistrukturerade 
intervjuer för att samla djupare kunskaper om fenomenet.  
 
Resultaten från studien visade att de mjuka färdigheter som man lärt sig genom att delta i ideella 
organisationer var: individuella färdigheter såsom tålamod och att lyssna, kollektiva färdigheter 
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så som lagarbete och kommunikation och ledarskapsförmåga så som projektledning. Resultaten 
visar också att deltagarna fått en bättre anpassningsförmåga genom sitt deltagande. 
Sammanfattningsvis verkade volontärsaktiviteter vara användningsbara erfarenheter i arbetslivet. 
Många upplevde att aktiviteten var ett tillfälle att få ökad erfarenhet inom ett område som kunde 
översättas till yrkeslivet. Många hävdade också att de förbättrat sin självkänsla, deras förmåga att 
lyssna och deras tålamod genom sitt ideella arbete (Khasanzyanova, 2017). 
  
Khasanzyanovas studie tangerar vissa aspekter av lärande i ideella organisationer som vi 
undersöker. Det som skiljer våra studier åt, och som är en viktig vetenskaplig motivering till 
varför vår studie ska genomföras, är att Khasanzyanova inte säger något om hur lärande faktiskt 
fungerar inom ideella organisationer. Hon menar att ideella organisationer bidrar till lärande men 
inte hur individer lär sig och tillämpar dessa mjuka färdigheter (jfr. Khasanzyanova, 2017). Detta 
kommer dock vår studie att kunna uttala sig om. Studentföreningar kan mycket väl till sin form 
betraktas som en förberedelse för arbetslivet, inte minst för att de verkar inom ramen för just 
universitetsvärlden som har som ändamål att förbereda individen för arbete.  
 
3.3 Sammanfattning 
Det är av intresse att ta del av studier inom området lärande på arbetsplatser för att få en 
överblick av forskningsområdet som kan relateras till vår studies syfte. För att få denna överblick 
har vi bland annat diskuterat både Erauts (2011) och Ashtons (2004) forskning om hur 
organisatoriska strukturer påverkar lärandet på arbetsplatsen. Ashton (2004) med ett fokus på de 
organisatoriska ramarna för kunskapsinhämtning, och Eraut (2011) med fokus på hur stor plats 
det informella lärandet får i förhållande till det formella. Båda dessa studier betonar tyst kunskap 
som en viktig del av individens lärande på arbetsplatsen. 
  
Vidare har vi tagit upp Milligan et al. (2014) för att exemplifiera vad tidigare forskning kommit 
fram till gällande hur medarbetare lär sig i praktiken. Här betonas det informella lärandet som en 
viktig byggsten, och professionella nätverk som en viktig kanal för kunskapsinhämtning. Detta 
behov av att hela tiden inhämta ny kunskap menar dock Paulsson et al. (2005) kan innebära en 
ytterligare arbetsrelaterad stressfaktor, och har därför gjort en studie på just detta. Resultatet visar 
på att en ökad kontroll över lärandeprocessen gör kompetensutvecklingen mindre stressrelaterad. 
Samtidigt menar både Milligan et al. (2014) och Paulsson et al. (2005) att det informella lärandet 
är det som tar störst plats inom vinstdrivande organisationer.  
 
När det gäller ideella organisationer kan vi se att det är ett väl studerat forskningsområde, men 
däremot är fenomenet lärande och hur detta fungerar relativt outforskat. English och Peters 
(2012) är två forskare som dock studerat just lärande inom ideella organisationer, med fokus på 
transformativt lärande i en feministisk organisation. Deras studie visade hur respondenternas 
engagemang i denna förening har förändrat deras sinnesvanor, vilket innebär att ett transformativt 
lärande har skett. Vidare diskuteras Khasanzyanovas (2017) studie om lärande inom ideella 
organisationer. Fokus i dennes forskning var utvecklingen av mjuka färdigheter till följd av 
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ideellt engagemang, och resultatet visar på att detta är något som tydligt kan identifieras som ett 
resultat av detta engagemang.  
 
Vi ser alltså genom dessa studier att sinnesvanor och mjuka färdigheter kan utvecklas och 
förändras till följd av ideellt engagemang (English & Peters, 2012; Khasanzyanova, 2017). Det är 
därför intressant att fortsatt studera hur lärande generellt går till inom ideella organisationer. 
Genom denna litteraturgenomgång skapas en tydlig utgångspunkt för vår studie samt att vi 
genom denna har funnit en tydlig kunskapslucka. Vår studies syfte kommer därmed att ställas 
mot det som presenterats under detta avsnitt (se avsnitt 7).  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som legat till grund för att besvara 
studiens syfte. Här används Illeris (2011) teorier om lärande på arbetsplatsen för att identifiera de 
organisatoriska strukturerna som ligger till grund för lärande inom studentföreningen. Illeris 
teorier kan dock inte besvara vilket lärande en viss lärteknik ger upphov till och därför använder 
vi oss av Erauts (2000;2004) typologier för att identifiera vilka lärtekniker som återfinns inom 
studentföreningen, och för att analysera det resultat vi fått fram gällande vilka typer av lärande de 
frammanar.  
 
Studiens syfte är att generera kunskaper om hur medarbetares lärande går till i praktiken. De 
organisatoriska strukturerna ligger till grund för medarbetarnas lärande och kan delvis förklara 
hur medarbetarnas lärande fungerar i praktiken. De strukturer som formar arbetsplatsen och som 
ligger till grund för medarbetarnas lärande är formade av såväl aktiva åtgärder i organisationen 
men också de strukturer som skapas mellan kollegorna (Illeris, 2011). Hur medarbetarna tar till 
sig kunskapen är således färgade av såväl icke-formella som informella lärtekniker (Eraut, 2000; 
2004).  
 
4.1 Lärande 
I dagens samhälle har det generella begreppet lärande en annan betydelse än vad det kanske hade 
två decennier tillbaka. Tidigare har man tydligt avgränsat lärande till den process genom vilken 
en individ tar till sig kunskap, förmågor, attityder och åsikter. Denna process har med andra ord 
ofta beforskats av det kognitiva psykologiska fältet. Idag har dock denna, något förenklade bild, 
börjat ifrågasättas och man har i tillägg till denna psykologiska process utvecklat synen till att 
fundamentalt betrakta lärande som en social process som sker i interaktionen människor emellan 
(Illeris, 2011). 
 
4.2 Organisatoriska strukturer för lärande 
Arbetsplatsinlärning kan ses som en process där människor, som en funktion av att fullgöra 
organisatoriska uppgifter och roller, förvärvar kunskaper, färdigheter och attityder som förbättrar 
både individuell och organisatorisk prestanda (Hicks, Bagg, Doyle och Young, 2007:62). Det 
sociala sammanhanget anses spela särskild stor roll för lärande på arbetsplatsen, att medarbetarna 
är involverade i en organiserad och social miljö. När man talar om lärande på arbetsplatsen 
betonas dock både sociala och kulturella sammanhang, där arbetet betraktas som den sociala 
aktiviteten och lärandet som den kulturella överföringen av kunskap och färdigheter som sker 
inom dessa aktiviteter (Jarvis, 2009: 121).  
 
De senaste decennierna har lärande på arbetsplatsen blivit ett populärt och etablerat uttryck. 
Yrkesinriktade utbildningar och personlig utveckling, som utspelar sig direkt på arbetsplatsen 
eller i nära relation till arbetsplatsen, har fått ett större utrymme och ses ofta som fördelaktigt 
framför utbildningsinstitutioner. Dessa utbildningsinsatser som utspelar sig på arbetsplatsen är 
organiserade aktiviteter som organisationen tillsätter. Illeris benämner detta som ett 
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standardiserade inlärningsformat. Tanken med detta är att individen ska lära genom att faktiskt få 
möta de utmaningar som existerar i det verkliga livet (Illeris, 2011). Det mest önskvärda 
utgångsläget för arbetsplatsinlärning är en interaktion mellan arbetsplatsens sociala sammanhang, 
och mer standardiserade inlärningsformat. De sociala sammanhangen är ofta svåra att definiera 
och kan därför ses som en organisations inofficiella strukturer, då den infinner sig mellan 
medarbetarna. De standardiserade inlärningsformaten är mer synliga i organisationen, och kan 
därför ses som de officiella strukturerna, där organisationen sätter ramarna. Dock finns 
fortfarande inga garantier för att lärande kommer att ske i denna kombination, och nyckeln till att 
skapa lärande på arbetsplatser ligger enligt Illeris i interaktionen mellan dessa strukturer, snarare 
än i procedurerna i sig själva (Illeris, 2011).  
 
4.3 Lärtekniker och lärandetyper 
Det är viktigt att skilja på lärande som kontext och som lärande på arbetsplatsen. Det nya 
intresset för lärande på arbetsplatsen har lett fram till en del nya teoretiska tillvägagångssätt för 
forskning om lärande, som särskilt tar upp dialektiken mellan lärande och dess miljö (Jarvis, 
2009:121). Några av dessa teorier är Erauts (2000; 2004) typologier om icke-formella och 
informella lärtekniker. Eftersom Illeris (2011) teori inte kan besvara frågan om vilket lärande en 
viss lärteknik ger upphov till har vi valt att använda oss av Erauts typologier för att förstå detta. 
Studien utgår från att lärandet på arbetsplatser sker genom både icke-formella och informella 
lärtekniker (Eraut, 2000; 2004). 
 
Erauts (2004:250) typologier om lärande på arbetsplatsen bygger på lärtekniker som ger upphov 
till tre olika typer av lärande och ses därför som ett kontinuum, där ena sidan utgörs av informella 
lärtekniker och den andra sidan utgörs av formella lärtekniker som människor tillämpar. Mellan 
dessa återfinns de icke-formella lärtekniker (Eraut, 2000:115). Formella lärtekniker definieras 
som ett lärande som sker under examinerande former som exempelvis en universitetskontext 
bidrar med. Informella lärtekniker sker istället i omgivningen av olika aktiviteter och kommer till 
stånd i en större vidd av aktiviteter än det formella utbildningssammanhanget, ofta genom både 
utbyte med andra människor och personliga erfarenheter (Eraut, 2004: 247-248). Icke-formella 
lärtekniker definieras genom att organisationen tillsätter tid för att medarbetaren ska ta till sig ny 
kunskap genom exempelvis aktiviteter. Den icke-formella lärtekniken ligger närmare den 
formella änden eftersom det finns ett uppsatt mål från organisationen eller ett syfte med 
aktiviteten/informationen (Eraut, 2000:115). Att studera lärande i arbetsmiljö kan vara komplext, 
då arbetsplatsen som lärandekontext kan upplevas som relativt ostrukturerad, i jämförelse med 
exempelvis en universitetskontext (Eraut, 2004:247).  
 
Vår studie fokuserar på att studera lärtekniker inom en ideell förening, det vill säga vilka 
lärpraktiker som kan återfinnas i praktiken, på arbetsplatsen. Formella lärtekniker sker som 
tidigare nämnt under organiserade och examinerande former såsom via universitetetsstudier. 
Således kommer det inte återfinnas någon formell lärteknik i studentföreningen eftersom studien 
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syftar till just lärande på arbetsplatsen. Istället kommer studien undersöka huruvida det finns 
några informella och icke-formella lärtekniker i studentföreningen (Eraut, 2000:115).  
 
De icke-formella och informella lärteknikerna ger i sin tur även upphov till tre olika typer av 
lärande. De informella lärteknikerna frammanar implicit- och reaktivt lärande. Den implicita 
kunskapen definierar Eraut genom att hänvisa till Rebers studie “Implicit learning and tacit 
knowledge: an essay on the cognitive unconscious”, där man tar till sig kunskap omedvetet och 
där kunskapen inte är uttalad. Ett exempel då implicit lärande sker är när medarbetaren tar till sig 
ny kunskap genom att anpassa sig till sin omgivning och lär sig nya arbetssätt utan att reflektera 
över hur eller att man lär sig. Lärandet är därmed att betraktas som just implicit (2004:250). Det 
reaktiva lärandet å andra sidan är det som uppstår i en handling där det finns begränsat med tid 
till eftertanke. Det som skiljer reaktiv lärande från implicit lärande är att det reaktiva sker 
avsiktligt genom exempelvis problemlösning. Om en medarbetare har svårt att lösa en 
arbetsuppgift och frågar en annan medarbetare om hjälp sker ett reaktivt lärande eftersom 
tillvägagångssättet kräver eftertanke. Eraut (2000:115) menar att reaktivt och implicit lärande 
finns inom detta kontinuum och ligger närmre den informella änden eftersom det sker genom ett 
icke reglerat eller spontant utbyte med andra människor på arbetsplatsen.  
 
Icke-formella lärtekniker ger upphov till ett deliberativt lärande. Deliberativt lärande definierar 
Eraut genom att hänvisa till Toughs studie “The adults learning projects”, där kunskapen har ett 
tydligt lärandemål och man tillsätter tid för att ta till sig ny kunskap, exempelvis aktiviteter såsom 
planering och problemlösning där det finns ett tydligt arbetsbaserat mål med lärande som resultat 
av aktiviteten. Det kan också vara aktiviteter såsom interna utbildningar som organisationen 
avsätter tid för eller information som organisationen delger genom en databas (2004:250). 
 
4.4 Sammanfattning 
Lärande på arbetsplatsen bör framförallt idag ses som en interaktion mellan yrkesmässiga 
utbildningar och sociala processer. Organisationer bör i och med detta skapa strukturer där denna 
interaktion är problemfri och kan göda varandra, för att skapa en arbetsplats där lärande sker. I 
och med att intresset för lärande på arbetsplatsen blir större och större, har även ett flertal teorier 
kring detta växt fram. I denna uppsats ligger Erauts (2000;2004) typologier till grund. Enligt 
denna sker lärande på arbetsplatsen genom ett kontinuum där informella lärtekniker finns på ena 
änden och formella lärtekniker på andra. Det innebär att det finns olika grader av lärande, där det 
går från helt outtalad, omedveten kunskap till kunskap genom examinerande former. Däremellan 
ligger det icke-formell lärteknik som är en något mindre strikt form av formell lärteknik. 
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och motivera vårt val av metod. Syftet med studien är att 
få en bredare förståelse för hur medarbetarnas lärande fungerar i praktiken. För att säkerställa att 
vi får tillgång till rätt material och därmed möjliggöra att vi får en förståelse kring fenomenet, 
krävs en gedigen metodansats. Vi kommer att genomföra en kvalitativ metod med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. En vidare diskussion kring val av metod och val av organisation återfinns 
under detta avsnitt. Vi kommer också presentera urvalet och dess konsekvenser för studien. 
Därefter kommer en beskrivning kring studiens genomförande, konstruktionen av våra 
intervjufrågor och hur vi har bearbetat materialet. Efter detta kommer en reflektion över vårt val 
av metod och slutligen presenterar vi åtgärder som vidtagits för att behålla kvalité i studien samt 
en diskussion kring de etiska principer som vidtagits.  
 

5.1 Val av metod  
Vår studie bygger på Illeris (2011) teorier om lärande på arbetsplatsen samt Eurats typologier om 
informella och icke-formella lärtekniker (Eraut, 2000;2004). Det är dessa teorier som ligger till 
grund för studiens syfte och frågeställningar, vilket ger oss en deduktiv ansats (jfr. Bryman, 
2011:26). I och med att vi, med vår undersökning, vill studera kvaliteter hos fenomenet lärande 
menar vi att en kvalitativ studie lämpar sig i detta fall. Vi intresserar oss här för den ständigt 
föränderliga sociala verklighet som infinner sig mellan individerna i detta sammanhang (jfr. 
Bryman, 2011:40-41). 
  
Studiens syfte och frågeställningar är det som avgör metodvalet. Ofta talar man om en kvantitativ 
undersökning när det handlar om en deduktiv ansats, och en kvalitativ när det handlar om att 
generera en teori (Bryman, 2011:41). Det finns dock en del exempel där man valt att behandla en 
deduktiv ansats med en kvalitativ metod (t.ex. Adler & Adler, 1985). Valet att basera vår studie 
på en kvalitativ metod grundar sig i ett intresse av att få en bredare förståelse för detta fenomen. 
Genom att studiens syfte behandlas med semistrukturerade intervjuer skapas en möjlighet att 
anpassa intervjuerna efter respondenterna genom att ställa öppna frågor samt följa upp med 
ytterligare frågor på de svar som upplevs viktiga. På detta sätt får vi en bred och tydlig bild av 
fenomenet (jfr. Bryman, 2011: 206).  
 
Genom kvalitativa intervjuer kan vi även samla och tolka respondenternas subjektiva upplevelser 
i syfte att nå kunskap om en social verklighet, därmed kan en analys av en rad subjektiva 
upplevelser generera kunskap om verkligheten som till sin natur är objektiv. Detta hade blivit 
svårare att komma åt genom exempelvis en dokumentanalys, eller observation, då vi i dessa fall 
hade missat medarbetarnas subjektiva upplevelser. Därav är det metodologiska val som gjorts 
mest lämpligt för studiens syfte (jfr. Bryman, 2011:36-37). 
  
5.2 Urval 
Forskningsfrågan är helt avgörande för vilken grupp eller vilka människor man väljer att studera 
(Ahrne & Svensson, 2015: 39). Vi kommer att redovisa vårt val av ideell organisation, 
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föreningens uppbyggnad och sedan urvalet av respondenter som representerar medarbetarna i 
organisationen.  
 
5.2.1 Val av organisation   
Studien fokuserar på ideella organisationer och vi har valt att studera en studentförening från en 
universitetsstad i Sverige. Studentföreningar är en typ av frivilliga rörelser, som faller inom 
ramen för ideella organisationer, och fungerar därmed som en bra utgångspunkt för att besvara 
studiens syfte. I en studentförening, liksom andra ideella föreningar, innebär arbetet att organisera 
och genomföra aktiviteter för medlemmarna. Föreningens uppgift är att vårda det intresse och 
engagemang som medlemmarna har för föreningen och dess verksamhet. Centralt för 
verksamheten är mötesplatsen, där mötet är avgörande för dess existens (forening.se). Vi har valt 
att namnge den undersökta organisationen “studentföreningen” i den löpande texten för att inte 
röja känslig information. Vidare har vi, av samma anledning, valt att inte nämna vilken 
universitetsstad i Sverige vi utgår från. 
 
Studieobjektet utgörs av studentföreningar och de kan sägas ha en förhållandevis homogen 
population eftersom föreningarna består av studenter. Studentföreningar kan ha många olika 
ändamål - de kan ha politiska, idrottsmässiga eller till exempel framtida yrkesrelaterade syften. 
Den förening vi valt är en förening som samlar studenter på basis av ett särskilt 
utbildningsprogram (studenterna är alla i färd med att utbilda sig mot en viss yrkesgrupp). I en 
homogen population är variationen mindre och därför krävs inte ett lika stort stickprov för att 
kunna uttala sig om studiens generaliserbarhet. Denna studie kommer därmed att undersöka en 
specifik studentförening inom en viss universitetsstad som ska förklara fenomenet medarbetares 
lärande i praktiken (jfr. Bryman, 2011: 193).  
 
Studiens undersökningsobjekt valdes genom ett strategiskt urval (jfr. Trost, 2016:32-33) men 
också genom ett bekvämlighetsurval. Just denna studentförening valdes eftersom den fanns 
tillgänglig för oss genom kontakter, vilket ger oss ett bekvämlighetsurval. Eftersom vi avgränsat 
vår studie till att undersöka föreningar och specifikt studentföreningar har vi också gjort ett 
strategiskt urval. Studentföreningar kan ses som en tydlig representation av en ideell förening, 
därför har vi aktivt valt att använda oss av specifikt studentföreningar i vår undersökning, vilket 
gör att vårt urval delvis är strategiskt. Därmed kommer vi också kunna uttala oss om studiens 
generaliserbarhet, något som annars är svårt när man gör ett bekvämlighetsurval (jfr. Bryman, 
2011:194).  
 
5.2.2 Val av studentföreningen 
Föreningen vi valt har funnits sedan 1982. Föreningen ska erbjuda studenterna praktisk 
anknytning till arbetslivet och ska fungera som ett socialt forum. Totalt utgörs föreningen av 350 
medlemmar varav cirka 70 av dessa är aktiva medarbetare. Föreningen leds av en styrelsen som 
består av 12 poster: ordförande, vice- ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, webmaster samt 
6 samordnare som sitter med i styrelsen och representerar de 5 utskott som föreningen består av. 
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De utskott som representerar föreningen är: evenemangsuskottet, idrottsutskottet, 
marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet och ett utskott som skapar studenternas 
arbetsmarknadsdag. Hur många medlemmar som finns inom varje utskott varierar beroende på 
intresse för det aktuella utskottet. Alla medlemmar i föreningen erbjuds att närvara vid de olika 
utskottens möten som sker varannan vecka. Genom att närvara vid utskottsmöten anses 
medlemmen vara aktiv inom utskottet. För att bli vald till föreningens styrelse måste man 
däremot bli invald genom en föreningsstämma där föreningens alla medlemmar får rösta genom 
ett demokratiskt valförfarande. Varje styrelseledamot sitter på sin post under ett års tid. För att 
bibehålla kompetens och kunskap inom föreningen ser studentförening till att byta ut halva 
styrelsen i taget (fd. Ordförande i studentföreningen, personlig kommunikation, 24 november, 
2017).  
 
Arbetsprocessen inom de olika utskotten sker genom att samordnaren inom varje utskott tillkallar 
medlemmarna till ett uppstartsmöte. Därefter delas medarbetarna in i mindre grupper som 
representeras av olika ansvarsområden eller arbetsuppgifter. Ett exempel på en uppgift är att tre 
personer ansvarar för att arrangera, planera och genomföra en julfest. Varje grupp är självständigt 
ansvariga för att planera arbetet och genomföra sin ansvarsuppgift och samordnaren inom varje 
utskott förväntas finnas till som stöd för de enskilda grupperna. Under terminens gång har de 
olika utskotten möten varannan vecka där man träffas för att planera och umgås, dessa kallas för 
utskottsmöten. De enskilda grupperna har också på eget initiativ möten ett flertal gånger per 
termin för att stämma av hur arbetsprocessen går och fortlöper (fd. Ordförande i 
studentföreningen, personlig kommunikation, 24 november, 2017).  
 
5.2.3 Val av respondenter 
Då studien ämnar undersöka medarbetarnas lärande i praktiken bestämde vi oss för att intervjua 
medarbetare som alla är eller har varit aktiva medlemmar och som representeras av alla de utskott 
som finns inom föreningen. Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval eftersom de 
fanns tillgängliga för oss. Bryman menar att det är svårt att generalisera ett sådant urval. För att få 
med variationen av respondenter och svar har vi varit noga med att välja ut personer som är eller 
har varit aktiva, att ha med individer av båda könen samt att ha med individer från 
studentföreningens alla utskott. Faktorer som påverkar urvalets antal är tidsramen (jfr. Bryman, 
2011:194). Ahrne & Svensson (2015:42) nämner att om man intervjuar 6- 8 personer ökar 
säkerheten att man fått ett material som är oberoende av människors personliga uppfattningar. 
Utifrån denna utgångspunkt valde vi att intervjua 8 personer.  
 
För att inte röja någon känslig information har vi namngett alla respondenter med fiktiva namn. 
Den första personen arbetar inom utskotten näringsliv, marknadsföring och evenemang, men har 
även varit aktiv i föreningens arbetsmarknadsdag. Denna respondent kommer fortsatt benämnas 
Lisa. Den andra personen har arbetat inom utskotten marknadsföring och evenemang, denna 
kommer fortsatt benämnas Stina. Den tredje personen arbetar inom utskotten marknadsföring, 
idrott och har även varit aktiv i utförandet av föreningens tidskrift. Vi har valt att kalla honom 
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Pelle. Den fjärde personen arbetar inom utskotten marknadsföring, idrott och evenemang men har 
även varit aktiv i föreningens arbetsmarknadsdag, denna kommer vidare att benämnas Esmeralda. 
Den femte personen är aktiv inom föreningens evenemangsutskott och kommer fortsatt benämnas 
Karim. Den sjätte respondenten är aktiv i utskotten evenemang och idrott men har även varit 
aktiv i föreningens arbetsmarknadsdag. Respondenten kallas fortsättningsvis för Gullave. Den 
sjunde respondenten har varit aktiv inom föreningens evenemangsutskott och kommer benämnas 
Gustav. Den åttonde personen är aktiv inom föreningens marknadsföringsutskott och kommer 
benämnas Kajsa.   
 
5.3 Genomförande 
Vår undersökning använder intervjun som forskningsmetod och därför är det viktigt att diskutera 
hur vi bearbetat och omformulerat våra analytiska frågor till konkreta intervjufrågor. Den 
intervjuguide som präglar genomförandet av denna studie är semistrukturerade till sin karaktär 
och innehåller därmed frågor ämnade att beröra specifika teman, framför strukturerade svar (jfr. 
Bryman, 2011:419). 
 
5.3.1 Utformning av frågor 
I arbetet med att utforma frågor ligger studiens frågeställningar till grund. Dessa frågeställningar 
behandlar de teoretiska punkter vi vill beröra med studiens empiri, och intervjuguiden är därmed 
en operationalisering av studiens frågeställningar. Valet att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer kändes självklart, då vi ville att frågorna skulle hållas öppna och resultera i olika bilder 
av fenomenet lärande inom frågeställningarnas givna ramar (jfr. Ahrne & Svensson, 2015:38). 
 
Frågorna som tagits fram syftar till att täcka in olika aspekter av organisatoriska strukturer, 
informella och icke-formella lärtekniker som kan tänkas förekomma i studentföreningen. De 
frågor som vi valt att inkludera i vår intervjuguide är dock ingenting som vi låst oss vid, och 
under vissa frågor finns också följdfrågor som kan bli relevanta beroende på respondentens svar, 
detta i enlighet med hur Bryman (2011:415) definierar semistrukturerade intervjuer. Första delen 
av intervjuguiden består dock av något mer stängda bakgrundsfrågor, såsom exempelvis ålder, 
kön, utbildningsbakgrund, föräldrarnas utbildningsbakgrund och föreningsbakgrund. Detta för att 
få en tydligare bild av respondenterna och på så sätt potentiellt kunna göra en än bredare analys 
av vårt resultat. Frågan om föräldrarnas föreningsbakgrund, och respondenten, ställde mot 
bakgrund av att kunna analysera hur tidigare erfarenheter bidrog till lärandet och eventuellt 
verkade som en informell lärteknik (jfr. Eraut, 2004:250). Genom att utforma intervjuguiden på 
detta vis ökar chansen för att hitta ytterligare intressanta mönster som vi kanske inte reflekterat 
över innan studiens genomförande (jfr. Bryman, 2011:419).  
 
Studiens huvudfråga är att ta reda på hur de organisatoriska strukturerna för lärande fungerar och 
vilket lärande det genererar i praktiken. Genom att studera mönster av informella och icke-
formella lärtekniker kan vi även identifiera dessa organisatoriska strukturer och hur de fungerar. 
Därmed har vi utformat våra intervjufrågor efter vår begreppsapparat (se tabell 1.0). I och med 
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intervjuernas öppna karaktär är dock de flesta frågorna formulerade så att respondenten kommer 
att ge oss svar som vi sedan kan ge följdfrågor på för att i ett senare skede kunna placera in under 
någon av dessa perspektiv. Nedan följer dock ett urval av exempel på frågor ur vår intervjuguide 
som har direkt koppling till vår frågeställning. 
 
Tabell 1.0 

Lärperspektiv Intervjufrågor 

Informell lärteknik •   Har det hänt att du ringt upp en föreningskompis på fritiden för att 
be om hjälp? 

•    Hur ser ditt samarbete ut med andra kollegor? 
•   Vart vänder du dig om du behöver hjälp? 

Icke-formell 
lärteknik 

•   Finns möjligheter till handledning inom din förening och i så fall 
hur ser processen ut? 

•    Finns det tillgång till utbildningsmaterial i form av dokument, 
intranät osv på arbetsplatsen? 

•    Erbjuds några utbildningstillfällen inom din förening? 

  
5.3.2 Tillvägagångssätt 
Respondenterna kontaktades och bokades in för intervjuer under två specifikt avsatta dagar. 
Dessa intervjuer schemalades för en timme, men tidsåtgången låg på mellan 30-45 minuter per 
intervju. De flesta intervjuerna genomfördes i neutrala grupprum på universitetet. Ett fåtal skedde 
även på fik i närheten av där respondenterna befann sig vid tillfället eftersom vi la vikt vid att 
anpassa platsen efter vad som lämpade sig för respondenterna. I och med att vi valt att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer såg vi också ett värde i att utföra intervjuerna gemensamt, för 
att båda på så sätt skulle kunna följa upp med relevanta följdfrågor (jfr. Bryman, 2011: 206). 
Samtliga intervjuer spelades in, med respondenternas samtycke, för att vi på så sätt skulle kunna 
fokusera på respondenten under intervjuns gång. Detta gjorde också att vi i efterhand, under 
transkriberingsprocessen, noggrant kunde gå igenom vad som hade sagts under intervjuerna (jfr. 
Bryman, 2011:428).  
 
5.4 Bearbetning och analys 
Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades bearbetningen av materialet. Det är av stor vikt 
att processen är väl utarbetad för att det ska hjälpa oss att identifiera, rapportera och analysera 
mönster i våra data som relaterar till frågeställningarna. De mönster som framkommer under 
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bearbetningen av materialet kodades och bildades till teman (jfr. Braun & Clark, 2006:79). Dessa 
teman utgör svaren på våra frågeställningar.  
 
Vi inledde processen med att transkribera samtliga intervjuer, för att vara tidseffektiva delade vi 
upp transkriptionen oss emellan. Kvale & Brinkmann (2014: 224-225) anser att man ska 
transkribera materialet gemensamt för att få en högre reliabilitet eftersom man då kan jämföra 
tolkningar. För att minimera risken för negativ påverkan av studiens reliabilitet diskuterade vi det 
som sagts i cirka 10 minuter efter varje intervju. När vi transkriberat intervjuerna arbetade vi 
tillsammans för att tematisera och koda materialet. Till en början såg vi till att skriva ut 
transkriptionerna och läste igenom materialet ett flertal gånger samtidigt som vi antecknade 
intressanta idéer som framkom under inläsningen. Detta gjordes för att bli bekanta med 
materialet. Initialt framkom några intressanta mönster som vi antecknade genom att markera 
delar ur intervjuutsagorna med en markeringspenna (jfr. Braun & Clark:87). Exempelvis fann vi 
att många respondenter såg kommunikation mellan medarbetare som en viktig del av 
lärandeprocessen. Ord så som kommunikation och dess synonymer markerade vi därför med 
hjälp av en markeringspenna, eftersom det senare kunde relateras till en viss lärteknik.  
 
Efter att vi transkriberat intervjuerna och blivit bekanta med materialet inledde vi processen att 
koda vårt material. Vår analys är som tidigare nämnt av en deduktiv ansats och därför hade vi 
våra teoriimpregnerade frågeställningar som grund och utgångspunkt när vi skapade koder och 
teman. När vi skulle koda materialet inledde vi processen genom att markera mönster i form av 
ord och meningar ur varje transkription. Exempelvis citat som indikerade att det fanns en 
samordnare inom varje utskott som agerade stödfunktion för medarbetarna. Därefter klippte vi ut 
de citat som vi fann intressanta och givande för vår analys. Resterande citat som vi inte fann 
intressanta för studiens analys eller som inte kunde härledas till vår teoretiska utgångspunkt lade 
vi i en egen hög, t.ex. bakgrundsfrågor om respondenternas uppväxt. Alla citat som liknade 
varandra i karaktär lade vi i samma hög. Det var till exempel hur arbetsprocessen såg ut eller att 
medarbetare utbyter idéer mellan varandra. Varje kod hade som syfte att härledas till en specifik 
lärteknik eller teoretisk utgångspunkt. I detta steg hade vi bildat fem olika högar; inofficiella 
organisationsstrukturer så som att medarbetarna frågar varandra om hjälp framför att fråga 
samordnaren, officiella organisationsstrukturer så som att arbetet sker genom projektgrupper, 
lärtekniker som frammanar implicit lärande i form av att man utför arbetet utan att reflektera över 
hur man tillfört sig den kunskapen, lärtekniker som frammanar reaktivt lärande i form av att man 
diskuterar frågor inom projektgrupperna och lärtekniker som genererar deliberativt lärande i 
form av överlämningsdokument från tidigare aktiva medarbetare (jfr. Braun och Clark:87).  
 
När vi sedan hade kodat materialet och fått fram dessa högar påbörjade vi processen att skapa 
övergripande teman som kunde besvara våra frågeställningar och därmed säkerställa att vi 
besvarat vårt syfte. I detta steg såg vi att inofficiella och officiella organisationsstrukturer ofta är 
starkt sammanflätade. Detta märktes exempelvis genom att medarbetarna beskrev att 
samordnaren inom utskotten skulle fungera som stödperson i arbetsprocessen (officiell struktur) 
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men att de ibland upplevde brist på stöd i denna struktur och därför skapades interna regler om 
hur arbetet skulle delas upp (inofficiell struktur) mellan medarbetarna (jfr. Illeris, 2011). Vi valde 
därför att slå samman dessa högar till ett övergripande tema för att besvara vår första 
frågeställning: Vilka officiella och inofficiella organisatoriska strukturer ligger till grund för 
medarbetarnas lärande?  
 
Eraut (2000;2004) menar att implicit och reaktivt lärande frammanas genom lärtekniker som 
kallas informella. Eftersom vi har en deduktiv ansats valde vi att bilda ett övergripande tema för 
dessa två högar för att besvara vår tredje frågeställning: Vilka informella lärtekniker finns i 
studentföreningen och vilken typ av lärande ger dessa upphov till? Under processen märkte vi att 
högen som representeras av deliberativt lärande inte var särskilt stor och omfattande. Eraut 
(2004) menar också att deliberativt lärande frammanas genom icke-formella lärtekniker. Med 
denna utgångspunkt valde vi att behålla högen som ett övergripande tema för att besvara vår 
andra frågeställning: Vilka icke-formella lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av 
lärande ger dessa upphov till? Varje tema härleds ur våra teoriimpregnerade frågeställningar för 
att kunna säkerställa att vi besvarat vårt syfte. Våra slutgiltiga teman blev: organisatoriska 
strukturer för lärande, informella lärtekniker och icke-formella lärtekniker.  
 
I avsnittet resultat och analys kommer dessa teman att presenteras var och ett för sig (jfr. Braun 
och Clark:87). Varje frågeställning och tema representeras också av ett flertal underteman som 
härleds ur den begreppsapparat vi använt oss av. Vi kommer som tidigare nämnt använda oss av 
vår teori för att besvara vårt syfte och frågeställningar när vi redogör för vårt resultat och vår 
analys (jfr. Eraut, 2004; 2000).  
 
När vi kommit fram till vår tematisering och kategorisering påbörjades vår analys. Analysen 
byggs på semantiska teman eftersom vi vill finna mönster och tolka det som våra respondenter 
har sagt och inte det som vi potentiellt kan läsa in mellan raderna (jfr. Braun & Clark, 2006:84). 
Dessutom byggs vår analys på våra teoriimpregnerade frågeställningar för att besvara studiens 
syfte. För att analysen skall anses som giltig är det därför viktigt att tematiseringen är utförd med 
stor noggrannhet (jfr. Braun & Clark, 2006:93).  
 
5.5 Reflektion över metod 
Valet att operationalisera syftet genom en kvalitativ intervjustudie medför givetvis både 
begränsningar och fördelar för studiens resultat. Det metodologiska valet som gjorts har i 
grunden påverkats av den kunskapsteoretiska grundvalen ontologisk konstruktionism, som blivit 
en utgångspunkt i studien utifrån syftesformuleringen. Vi intresserar oss för individen som en 
förutsättning för organisationen och ordningen, och ser därmed ett stort värde i att utföra studien 
genom just intervjustudier. (jfr. Bryman, 2011:36). Genom att välja en kvantitativ ansats hade vi 
potentiellt kunnat få en bredare och mätbar bild av fenomenet men i och med att studien syftar till 
att ge en djupare bild av fenomenet lärande hos medarbetarna ansågs en kvalitativ metod lämpade 
sig bättre i detta fall (jfr. Ahrne & Svensson, 2011:12). Detta grundar sig också i ett 
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tolkningsperspektiv hos oss, där vi menar att det finns ett värde i att välja en annan metod än den 
som tillämpas inom naturvetenskapen då studien syftar till att undersöka den sociala verkligheten 
(jfr. Bryman, 2011:32).  
  
En del forskare hävdar att en deduktiv ansats bör behandlas med en kvantitativ studie och att en 
kvalitativ studie istället behandlas induktivt, för att generera en teori. Vi har i vår studie valt att 
formulera vårt syfte och våra frågeställningar utefter en teori, för att pröva denna inom vår 
population. Vi har alltså valt en deduktiv ansats trots att vår studie är kvalitativ. Detta val finner 
vi dock legitimt av tidigare nämnda anledningar. Hade vi valt att göra studien kvantitativ hade vi 
tappat den mellanmänskliga kommunikationen som vi finner av värde för denna typ av studie. 
Samma problem hade uppstått om vi valt att använda oss av en annan kvalitativ metod, 
exempelvis dokumentanalys eller observation. Vi hade med andra ord missat en del av de bredare 
aspekterna som vi nu kan komma åt genom följdfrågor och konsten att lyssna (jfr. Bryman, 
2011:40-41)  
 
5.6 Studiens kvalité 
Genom hela processen har flera åtgärder vidtagits för att uppnå en hög kvalité i arbetet. Inom 
kvalitativa studier har en del forskare föreslagit att man ska värdera studiens kvalité utifrån andra 
kriterier är reliabilitet och validitet. Därmed kommer denna studies kvalitet att bedömas utifrån 
måtten tillförlitlighet och äkthet istället (jfr. Bryman, 2011:352-553).  
 
5.6.1 Tillförlitlighet  
Denna studie har undersökt medarbetarnas lärande i praktiken genom intervjuer med 
medarbetarna i studentföreningen. Vi har tematiserat våra data för att identifiera mönster samt 
haft en deduktiv ansats för att förstå fenomenet. Vidare har vi utgått från vår teori, tidigare 
forskning och våra forskningsfrågor för att generera en god tillförlitlighet (jfr. Bryman, 
2011:354-355).  
 
Bryman (2011:355) menar att studiens pålitlighet och tillförlitlighet antas genom ett granskande 
synsätt. I vår studie har vi gjort ett aktivt val att vara så transparenta som möjligt och redovisa 
alla steg vi gör i processen för att säkerställa att vi gett fullständig information. Alla våra val 
redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt. Vi har också vidtagit åtgärder för att säkerställa en 
god trovärdighet i studien genom att följa de forskningsregler som finns samtidigt som vi varit 
noga med att låta våra respondenter få ta del av resultatet. Detta gjordes genom att berätta för 
respondenterna att rapporten publicera i univeritetsdatabasen DiVA. Genom att intervjua åtta 
personer har vi ett tillräckligt stort antal respondenter för att vi som forskare ska få en oberoende 
ställning till respondenterna och därmed att studiens överförbarhet inte går förlorad (jfr. Ahrne & 
Svennsson, 2015:42). 
 
Värderingar speglar forskarens personliga åsikter och känslor, och kan därför komma att påverka 
studiens tillförlitlighet. Det finns flera tillfällen under forskningsprocessen som förutfattade 
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meningar och värderingar kan störa. Forskaren kan till exempel utveckla en känsla eller form av 
sympati för de människor som studerats, framförallt när man använder sig av djupgående 
intervjuer. För att motverka detta är det viktigt att forskaren får insikt i att undersökningen inte 
kan vara värderingsfri, att man inte låter någon okontrollerad inverkan in i forskningsprocessen 
och att man ska vara självreflekterande och uppvisa reflexivitet. Samtidigt menar många i dagens 
läge att det är omöjligt att få full kontroll över sina värderingar (Bryman, 2011:43- 44).  
 
Det är därför av stor vikt att vi som forskare i undersökningen har en medvetenhet om vår 
förförståelse kring ämnet och av de personer som studerats (jfr. Bryman, 2011: 44). Vi båda har 
en förförståelse för ideella organisationer eftersom en av oss varit ideellt aktiv inom en 
studentförening och en av oss är ideellt aktiv inom en idrottsförening. Båda dessa verksamheter 
faller inom ramen för ideella föreningar (jfr. skatteverket.se). 
 
På grund av vår förförståelse kring ideella organisationer kommer vi förhålla oss till vår studie 
med ett öppet sinne så att våra förutfattade meningar och personliga åsikter om området inte 
avspeglas under till exempel insamlingen av materialet eller under våra intervjuer. Genom att vi 
valt respondenter som funnits i vår närhet finns det en risk att vi i och med detta påverkar 
studiens resultat. För att motverka detta har vi genomgående varit medvetna om vår roll som 
forskare i processen. Genom semistrukturerade intervjuer tillåts respondenterna att påverka 
utgångsläget och innehållet i intervjuerna, vilket gör att vi som forskare ges mindre möjlighet att 
påverka respondenten (jfr. Bryman, 2011:44). I de föreningar som vi själva varit aktiva inom har 
vi båda arbetat med strategiska ledningsfrågor, vi har därför mindre förförståelse kring hur det 
fungerar som medarbetare inom en ideell organisation.  
 
För att analysera våra data och finna intressanta mönster har vi även haft en utomstående part 
med oss för att skapa en högre grad av objektivitet. En tredje part som inte närvarat under själva 
intervjuerna ökar möjligheten att se på materialet med nya ögon (jfr. Bryman, 2011:355- 356).  
 
5.6.2 Äkthet 
För att tala som studiens äkthet har en del åtgärder vidtagits. Bryman (2011:357) lyfter kriteriet 
om att undersökningen ska ge en rättvis bild av den grupp människor som studerats. Vi har i vårt 
urval gjort en del aktiva val för att öka möjligheten att ge en rättvis bild och att vårt urval ska 
anses vara representativt. Vår utgångspunkt var att skapa ett så brett urval som möjligt för att 
säkerställa att få med den variation som finns i urvalet genom att ta respondenter från alla utskott 
och som har olika erfarenheter. På så vis är vår förhoppning att vi ska ge en rättvis bild av 
studentföreningen.  
 
Vår studie har också en välarbetad metodprocess som ökar nivån av äkthet. Vi har som tidigare 
nämnt en deduktiv ansats för att förstå vårt fenomen och med hjälp av begreppen icke-formella 
och informella lärtekniker (Eraut, 2000;2004) kan vi därmed analysera materialet. Dessutom har 
vi analyserat våra data genom att koda och tematisera våra transkriptioner för att på ett tydligt 
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och överskådligt sätt presentera de mönster som framkom intressanta för vår studie. Tidigare 
forskning har även fungerat som ett viktigt verktyg för oss under processens gång. Den har 
möjliggjort att vi kan styrka, jämföra och analysera vårt resultat. Det leder till att vi genom 
tidigare forskning även kunnat utreda vad vår egen studie hade att bidra med till det 
vetenskapliga forskningsområdet (jfr. Bryman, 2011:357).   
 
5.6.3 Generaliserbarhet 
Studiens trovärdighet är även kopplad till studiens generaliserbarhet, det vill säga i vilken mån 
vårt resultat går att applicera på en större population. Problematiken kring detta är generellt en 
kritik som brukar riktas mot kvalitativa studier (Bryman, 2011:26). Vissa forskare menar till och 
med att en kvalitativ studie är meningsfull utan sin generaliserande kapacitet (Larsson, 2009:28). 
Vi menar dock att det finns en stor relevans av att arbeta för att vår studie ska kunna 
generaliseras, för att den faktiskt ska skapa ett värde för någon annan än just den förening som 
undersöks. Trots att det inte går att konkret mäta generaliserbarheten i en kvalitativ studie finns 
det olika tillvägagångssätt för att göra studien generaliserbar (jfr. Bryman, 2011:27). Vi menar 
också att människors subjektiva upplevelser kan samlas och tolkas av oss som forskare för att nå 
kunskap om en social verklighet, och därmed att en analys av en rad subjektiva upplevelser kan 
generera kunskap om verkligheten, som i sin natur är objektiv (jfr. Bryman, 2011: 36-37).  
 
I och med att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval ifråga om respondenterna kan man 
argumentera för att generaliserbarheten skulle kunna vara tveksam, då vi helt enkelt valt 
respondenter som funnits tillgängliga för oss (jfr. Bryman, 2011:194). Detta har vi åtgärdat 
genom att strategiskt maximera variationen mellan individerna i urvalet. Vi har valt 
representanter från föreningens olika utskott, med olika kön, bakgrund och erfarenhet. Genom att 
inkludera 8 personer i vårt urval menar vi att det går att få en bred bild från olika infallsvinklar. 
Detta ger oss goda förutsättningar för att vårt urval faktiskt är representativt för olika grupper 
även i en större population av studentföreningar (jfr. Larsson, 2009: 31). Vidare har vi valt att 
specificera vår undersökning till just studentföreningar inom sektorn ideella föreningar, för att på 
så sätt kunna använda oss av generalisering genom kontextlikhet och därmed kunna generalisera 
vårt resultat till hela vår population, ideella organisationer i Sverige (jfr. Larsson, 2009: 32).  
 
Under hela studiens gång har vi läst en hel del tidigare forskning och kan på så sätt se hur vår 
studies resultat förhåller sig till dessa. Då värdet med vår studie är att den fyller en tydlig 
kunskapslucka finns inga tidigare studier som direkt kan sägas bekräfta vår studie, men i och med 
att vi utgår från en delvis bekräftad teori kan vi på så sätt säga att vår studie går i linje med vad 
andra studier som bygger på denna teori kommit fram till. Även detta ökar vår generaliserbarhet 
(jfr. Larsson, 2009: 32). 
  
I och med att vi saknar statistiska mått för generaliserbarheten kan vi aldrig med 100% säkerhet 
säga vad som skulle skett om vi valt att addera ytterligare respondenter, eller en annan förening. 
Men genom att genomgående förhålla oss till olika kriterier för generaliserbarhet kan vi 
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argumentera för att vår studie med stor sannolikhet går att generalisera till andra 
studentföreningar (jfr. Ahrne & Svensson, 2015:27). Genom att vi valt populationen 
studentföreningar för att exemplifiera en ideell förening menar vi även att denna generalisering 
kommer vara genomförbar från vår population till övriga ideella organisationer som är 
uppbyggda på liknande vis (jfr. Larsson, 2009: 32).  
  
I vårt resonerande kring studiens generaliserbarhet har vi genomgående haft ett kritiskt 
förhållningssätt för att också hela tiden göra aktiva val som skall förbättra just denna faktor. 
Genom att dela och diskutera vårt resultat med olika parter innan publicering har vi även där 
förbättrat förutsättningarna för generaliserbarheten (jfr. Ahrne & Svensson, 2015:28). 
 
5.7 Etiska överväganden 
Till grund för vår uppsats och undersökning följer vi Vetenskapsrådets (2002) fyra 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 
intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) som förklarar dessa 
principer. I enlighet med dessa förklarades studiens syfte och mål samt att deltagandet i studien 
var helt frivilligt och man hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Intervjuerna inleddes 
också med ett förtydligande om detta. Vi bad även om respondenternas samtycke till att spela in 
intervjuerna eftersom det skulle underlätta vårt efterarbete och respondenterna meddelades att 
materialet skulle raderas när studien var klar.  
 
Missivbrevet innefattade även information om att alla uppgifter som rör organisationen eller som 
är kopplade till individens identitet skulle behandlas konfidentiellt. Vi informerade också 
respondenterna att de data vi samlat in enbart kommer användas i forskningssammanhang och 
kommer inte att lånas ut till andra icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk. 
Vetenskapsrådet ger även riktlinjer om att man ska meddela individer som medverkat i studien 
var den slutgiltiga rapporten kommer publiceras. I missivbrevet återfinns därför information om 
att rapporten publiceras i universitetets databas DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet (jfr. 
Vetenskapsrådet, 2002).  
 
När det kommer till forskning är det viktigt att förhålla sig forskningsetiskt genom hela 
processen. Under hela arbetet har vi som forskare varit noggranna med att inte läcka information 
som kan kopplas till våra respondenter genom att ha en ständig dialog och diskussion kring vilka 
val vi gjort och hur detta påverkat respondenterna. Vi har ställt oss frågor som: hur mycket 
bakgrundsinformation är relevant att ha med och hur kan det påverka individen? Under 
arbetsprocessen har vi även förhållit oss till arbetet genom att uttrycka oss på ett akademiskt 
språk och via akademiska termer för att undvika missförstånd om syftet med studien (jfr. 
Vetenskapsrådet, 2002).  
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Vidare har vi förhållit oss till semantiska teman eftersom vi vill tolka det respondenterna faktiskt 
har sagt. Vår förhoppning är att vi eller läsaren inte ska uppfatta informationen som delges på fel 
sätt (jfr. Braun & Clark, 2006:84). Dessutom har vi gjort ett aktivt val genom att ha 
semistrukturerade intervjuer för att inte påverka historien som berättas. Vår roll som forskare är 
istället att veta vad vi ska fråga om och hur vi ska ställa frågan (jfr. Ahrne & Svensson, 2009:61). 
God forskningssed innebär också att man ska tala sanning om sin forskning och medvetet granska 
samt redovisa utgångspunkterna för sina studier. Vi har en deduktiv ansats i vår studie vilket 
bidrar till att vår teori ligger till grund för våra analyser och de bygger således inte på några 
åsikter. För studien har vi även den tidigare forskningen som ligger till grund för de analyser och 
diskussioner som förs fram (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  
 
5.8 Sammanfattning  
Det metodologiska valet utgår ifrån vår studies syfte och frågeställningar. Utifrån detta hade vi 
kunnat välja en kvantitativ väg lika väl som en kvalitativ, men studien skulle då tagit en annan 
riktning än den vi eftersträvade. Studien bygger på en ontologisk konstruktionism som menar att 
upplevelser av världen förvisso är subjektiva men att dessa upplevelser kan samlas in av forskare, 
tolkas i syfte att finna regelbundenhet och mönster, och därigenom används för att nå kunskap 
om en social verklighet. Att utgångspunkten är deduktiv menar vi inte förhindrar valet att utföra 
kvalitativa intervjuer.  
 
Specificeringen av just studentföreningar gör att vi begränsat vår population och därmed har en 
förhoppning om att kunna uttala oss om ideella organisationer med liknande struktur. Vårt 
bekvämlighetsurval kan sätta hinder för studiens generaliserbarhet, däremot har vi vidtagit 
åtgärder, såsom exempelvis välja en bred grupp av respondenter har vi jobbat med studiens 
generaliserbarhet. Även de semistrukturerade intervjuerna vi använder oss av ger oss en 
möjlighet att få en bred och individuell bild av fenomenet lärande hos varje enskild individ, 
samtidigt som vi kan rikta in oss på tre teman: informella lärtekniker, icke-formella lärtekniker 
och organisatoriska strukturer för lärande. Vår data har transkriberats för att sedan analyseras och 
tematiseras utefter vårt syfte, våra objektiva frågeställningar och teoretiska grund för att finna 
intressanta mönster. Kvalitetsmåtten tillförlitlighet och äkthet har använts för att styrka vår 
studies resultat, detta genom att följa relevanta kriterier under dessa mått. Genomgående har 
tillförlitlighet, äkthet, generaliserbarhet och etiska riktlinjer präglat hela vår forskningsprocess. 
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6. Resultat och Analys 
Detta avsnitt ämnar besvara frågeställningarna “Vilka officiella och inofficiella organisatoriska 
strukturer ligger till grund för medarbetarnas lärande?”, “Vilka icke-formella lärtekniker finns i 
studentföreningen och vilken typ av lärande ger detta upphov till?” och “Vilka informella 
lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av lärande ger detta upphov till?” Resultaten 
av våra intervjuer har sammanställts under tre teman och tillhörande underteman. Analysen sker 
löpande med stöd från vår teoretiska utgångspunkt och vår begreppsapparat. I en del citat har 
respondenterna nämnt föreningens namn eller andra medarbetares namn och vi har då valt att 
ersätta dessa med [föreningen] eller [namn]. Det framgår också i en del citat att medarbetarna 
nämner namnet på studenternas arbetsmarknadsdag, denna kommer vi ersätta med 
[arbetsmarknadsdag].  
 
6.1 Organisatoriska strukturer för lärande 
Illeris (2011) menar att lärande på arbetsplatsen mest fördelaktigt kan ske genom en interaktion 
mellan arbetsplatsens sociala sammanhang och dess mer standardiserade inlärningsformat. Dessa 
sociala sammanhang kan ses som studentföreningens inofficiella inlärningsstruktur, medan de 
standardiserade inlärningsformaten kommer till uttryck genom studentföreningens officiella 
inlärningstrukturer. Denna undersökning har studerat dessa två inlärningsstrukturer för att se hur 
dessa yttrar sig och interagerar med varandra. Det vill säga vilka strukturer som ligger till grund 
för hur medarbetarna lär sig inom studentföreningen.  
 
6.1.1 Officiella organisationsstrukturer 
Det finns en tydlig officiell organisationsstruktur som bygger på en hel del frihet. 
Studentföreningens standardiserade inlärningsformat utgår från officiella strukturer där 
medarbetarna delas in i projektgrupper med olika ansvarsområden (jfr. Illeris, 2011). Följande 
citat förklarar denna struktur: 
 

Esmeralda ”rent konkret handlar det ju om att man delas upp i olika projektgrupper som sedan får i uppgift att till 
exempel marknadsföra ett speciellt event och själva det praktiska genomförande ligger på oss i gruppen att ta ansvar 

över att det blir gjort”. 
 
Denna struktur skulle alltså kunna förstås genom att organisationen tillsätter ett standardiserat 
inlärningsformat i form av bestämda projektgrupper, som är en officiell struktur i 
studentföreningen (jfr. Illeris, 2011). Många respondenter ger även uttryck för att samordnaren är 
en stor del av studentföreningens officiella organisationsstruktur, vilket exemplifieras i följande 
citat: 
 
Karim ”…då löste sig ju allt genom att vi frågade samordnaren, så då hade vi inte någon anledning att fråga någon 

annan, så länge hon fanns tillgänglig liksom, så det var bara så, så enkelt”. 
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Ovan är alltså ytterligare ett exempel på en officiell organisationsstruktur där samordnaren 
fungerar som en stödfunktion och därmed är en del av det standardiserade inlärningsformatet (jfr. 
Illeris, 2011). Det fanns dock även ett fåtal svar som inte gick i linje med detta. Följande citat 
visar på att respondenterna har delade meningar om den officiella strukturen: 
 

Lisa ”… de som man kanske ska få lärdomar från, det är ju samordnare och dom har ju ofta inte så bra koll själva 
heller, alltså dom säger ju också att - ja men vi sitter ju bara ett år, vi har ju inte gjort det här förut. Så dom vet ju 

inte heller riktigt hur det går till så då är det mest att man får lära sig själv längst vägen” 
 
Dessa två skilda svar som Karim och Lisa ger oss, indikerar att samordnarens betydelse skiljer 
sig i de olika utskotten, där vissa verkar uppleva ett större stöd från sin samordnare än andra. 
Trots det, kan vi se en officiell struktur där samordnaren har en överordnad roll, även om denna 
upplevs olika bland respondenterna. Denna officiella struktur förstår vi genom föreningens 
standardiserade inlärningsformat (jfr. Illeris, 2011). I de utskott där samordnaren haft mindre 
betydelse hos medarbetarna ser vi ett mönster av att de i första hand vänder sig till andra 
medarbetare om hjälp och stöd, innan de frågat sin samordnare. Följande citat visar på detta: 
 

Stina ”först och främst frågar jag gruppen, men sen så gick man ju till samordnaren…” 
 
Här kan vi se ytterligare ett exempel på ett standardiserat inlärningsformat där samordnaren har 
en överordnad roll, men att medarbetaren upplever brist på stöd och därför vänder sig till den 
egna arbetsgruppen (jfr. Illeris, 2011). Vidare ser vi också strukturer av att vissa medarbetare 
vänder sig externt innan de tar vidare frågan med sin samordnare, Kajsa berättar: 
 
”jag hade nog först vänt mig till den grupp jag arbetar i, ehm, för att dela med mig om vad jag tycker och tänker och 
se ifall de kan hjälpa mig, men sen så lyfter jag också, be mina anhöriga om hjälp... Alltså typ andra som är duktiga 

på, ja lite beroende på vad det gäller. Och sen såklart utskottets samordnare” 
 
Både Kajsa och Stina ger uttryck för att samordnaren inte är det självklara bollplanket, vilket 
skulle kunna indikera på att det finns en brist på stöd inom den officiella organisationsstrukturen, 
det vill säga det standardiserade inlärningsformaten (jfr. Illeris, 2011). Genomgående verkar 
många vara rörande överens om att den officiella organisationsstrukturen som råder är frihet 
under ansvar, och frivilligt engagemang. Pelle uttrycker det på följande vis: 
 
”ja, precis. Det var ju ganska fritt också allting i och med att alla grejerna var, ja men det var ju väldigt så man får 
göra vad man vill, så var det väldigt fritt från början, vilket kanske var kul, men ibland kanske de hade varit bra med 

lite ramar också”. 
 
Vi kan även ge ett annat exempel på detta: 
 
 

Gustav ”…man fick ju ganska stor frihet i att, dels att välja vem man skulle samarbeta med och dels välja vilket 
evenemang man skulle vilja engagera sig i, så på så sätt så blev man ju inte direkt intvingad i någonting”. 
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Både Gustav och Pelle ger uttryck för att studentföreningen har en fri struktur i arbetsprocessen, 
vilket vi kan förstå genom ett standardiserat inlärningsformat i studentföreningen, det vill säga en 
fri officiell organisationsstruktur (jfr. Illeris, 2011). 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att studentföreningens officiella organisationsstruktur bygger på att 
medarbetarna delas in i projektgrupper för individuellt arbete med en specifik uppgift. Inom 
dessa uppgifter och grupper råder frihet under eget ansvar som det standardiserade 
inlärningsformatet. Samordnaren fungerar som överordnad och det är denna som medarbetaren 
enligt den officiella organisationsstrukturen bör vända sig till för stöd och hjälp. Det framgår av 
detta resultat att en del medarbetare upplever brist på stöd från sin samordnare, och därmed brist 
på stöd inom den officiella organisationsstrukturen (jfr. Illeris, 2011). Följden av att 
medarbetarna upplever brist på stöd från sin samordnare leder till att medarbetarna strukturerar 
upp sitt eget arbete vilket innebär att inofficiella organisationsstrukturer skapas.   
 
6.1.2 Inofficiella organisationsstrukturer 
I tidigare avsnitt har vi redogjort för studentföreningens officiella organisationsstruktur. I våra 
resultat kunde vi även finna en del svar som tyder på att det skapas en inofficiell struktur mellan 
medarbetarna, vilket Illeris (2011) benämner som lärandets sociala sammanhang. I vissa fall 
upplever medarbetarna att det inte finns några officiella tillvägagångssätt för hur man disponerar 
och lägger upp arbetet. Det leder till att medarbetarna själva bestämmer hur de disponerar arbetet 
inom arbetsgruppen. Exempel på citat är följande: 
 

Gullave “asså inom [föreningen] har det varit mycket så att man får prova sig fram, känner jag”.  
 

Lisa “..oftast så blir det ju rätt uppdelat, mest för att typ.. jag hade ansvar över själva gasquen, för eftersom jag 
hade kontakt med [namn] så blev det att jag kontaktade dom och sen så var det ju typ [namn] som hade kontakt med 
polisen och vägföreningen så då blev det ju som att hen var mer åt banan eftersom han hade kontakt med dom… så 

det blev så, asså det var inte uttalat att nu ska du ha det här området”.  
 

Stina “första gången gjorde vi nog mycket tillsammans men det handlar ju också om att alla kan inte ringa ett 
samtal och då delar vi lite upp det så också. Det kanske är en som ringer efter lokal, en annan fixar bil… så det är 

mycket att vi delar upp det så. Kan du göra det här, känner du dig bekväm med att ringa det här samtalet?” 
 
Genom följande empiri kan vi se att medarbetarna vet hur arbetet initieras och hur arbetet ska 
disponeras eftersom de interagerar med varandra. Det här kan förstås genom det sociala 
sammanhang som finns på arbetsplatsen mot bakgrund av arbetsplatsens särskilda officiella 
organisationsstruktur som präglas av frihet under ansvar. Interaktionen mellan medarbetarna 
leder alltså till att de kan disponera arbetet även om ingen överordnad tillrättavisat dem i hur de 
ska arbeta. Det finns alltså en sorts inofficiell struktur som säger att man ska dela upp arbetet och 
att var och en ska ta sitt eget ansvar (jfr. Illeris, 2011).  
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Vidare kan vi i våra intervjuer utläsa att det sociala sammanhanget även bidrar till att man kan 
fullfölja sin uppgift genom problemlösning. Denna inofficiella struktur förklarar att medarbetarna 
kan lösa många problem och uppgifter genom att kommunicera med varandra, det är således en 
social aktivitet som bidrar till ett visst lärande (jfr. Jarvis, 2009:121). Nedan kommer några 
exempel på när medarbetarna menar att de diskuterar och kommer fram till idéer eller lösningar: 
 
Stina “man löser mycket med kommunikation tror jag. Att man typ såhär, alltså ofta var det ju typ med människor du 

inte kände sedan innan kanske och då var man ju tvungen att lyssna in vad alla vill”.  
 
Stina “man går till gruppen och pratar om det finns några alternativ. Om det finns några andra alternativ som gör 

att vi kan uppnå det mål vi har”.   
 
Här kan vi se att det inte finns någon tydlig officiell organisationsstruktur om hur medarbetarna 
ska fullfölja arbetet, och därför skapas en inofficiell struktur där medarbetarna lär sig genom det 
sociala sammanhanget, som är kommunikationen mellan medarbetarna (jfr. Illeris, 2011). Vi kan 
även se att engagemanget inom studentföreningen bidrar till ett visst lärande. Kajsa berättar: 
 
“oj, då skulle jag säga, typ såhär att lära mig att lyssna, vänta på andra och typ bara höra andras idéer… jag tycker 

att man själv ofta sitter och lyssnar men tänker på annat. Men typ att vara öppen för andras förslag och lyssna på 
riktigt”.  

 
Citatet ovan visar på en inofficiell organisationsstruktur som bygger på mellanmänskliga 
relationer mellan medarbetarna. Denna inofficiella struktur förstår vi genom Illeris sociala 
sammanhang och citatet är även ett tydligt exempel på att det sociala sammanhanget påverkar 
lärandeprocessen (jfr. Illeris, 2011). 
 
Denna studie visar även att det sociala sammanhanget bidrar till att medarbetarna lär sig de 
sociala koderna som inte finns uttalade men som ändå existerar på grund av de inofficiella 
strukturer som skapas. Det vill säga medarbetarna har inofficiella koder som tillrättavisar 
dem  om hur man ska bete sig på arbetsplatsen (jfr. Illeris, 2011). En medarbetare menade 
exempelvis att det skulle komma fram om någon i gruppen inte fullföljde sitt arbete och att det 
således är svårt att komma undan. Lisa berättar:  
 

“samordnare har liksom en grupp tillsammans med oss och där hon skriver till oss och checkar hur det går med 
arbetet och liksom då är det svårt för dom som slackar för det kan vara svårt att göra jobbet om någon i gruppen 

inte gör sitt jobb”.  
 
Detta skulle kunna förklaras genom Illeris (2011) som menar att medarbetarna lär sig genom det 
sociala sammanhanget kanske snarare än genom arbetsprocedurer. Det skulle i så fall innebära att 
de sociala koder som finns mellan medarbetarna även kommer påverka interaktionen dem 
emellan och således lärandeprocessen. En del medarbetare upplever att det ibland förekommer att 
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man inte fullföljer sitt arbete och ‘slackar’. Det verkar således finnas en inofficiell struktur inom 
föreningen som menar att man faktiskt kan göra lite som man vill. Exempel på det är följande: 
 

Lisa “man påminner och påminner, så till slut blir det att jag gör det själv”.  
 

Pelle “det var ju ganska fritt också, det var ju så att man får göra lite vad man vill”.  
 
Gullave “jag kan tycka att det är skönt på ett sätt att det är väldigt fritt.. men det känns ändå som att det ibland kan 

vara lite väl slapp inställning…”. 
 

Karim “det har mest varit att vi har varit med och liksom, haha, suttit och snackat helt enkelt”.  
 
Att medarbetarna kan göra lite som man vill förklarar hur medarbetarna ter sig när de verkar 
inom det sociala sammanhanget, vilket är en lärandeprocess enligt Illeris. Det vill säga 
medarbetarna skapar en struktur mellan varandra och lär sig genom denna. Dessa strukturer som 
finns mellan medarbetarna leder i vissa fall till att en del medarbetare inte vågar berätta för 
samordnaren om någon inte fullföljer sitt arbete. Vi skulle också kunna förstå detta som en 
konsekvens av bristen på stöd i de mer standardiserade strukturer från organisationen (jfr. Illeris, 
2011). Ett sådant exempel ser vi här: 
 
Lisa “jag skulle vilja att samordnaren checkar av lite mellan mötena, för annars är det bara som att vi ses varannan 
vecka liksom och då så går ju alla igenom och då är det ju inte som att man har, då vill man ju inte riktigt hänga ut 

någon heller och ba ja den här har inte gjort någonting”.  
 
Citatet ovan indikerar på att inofficiella strukturen också i vissa fall kan komma att hämma den 
officiella strukturen. Respondenten undviker att ta upp ett problem under mötet, som är en del av 
den officiella strukturen inom organisationen, för att den inofficiella strukturen påvisar att de inte 
vill hänga ut en kollega (jfr. Illeris, 2011). 
 
Sammanfattningsvis finns en inofficiell organisationsstruktur som bygger på en interaktion 
mellan medarbetarna. Genom denna interaktion vet de hur de ska strukturera sitt arbete och 
fullfölja sina uppgifter, även om ingen överordnad handleder dem. En annan tydlig inofficiell 
organisationsstruktur som återfinns är den sociala aktiviteten som skapar en lärandeaktivitet 
genom kommunikation mellan medarbetarna. Genom dessa inofficiella organisationsstrukturer 
skapas och förstås även inofficiella koder för medarbetarna (jfr. Illeris, 2011).  
 
6.1.3 Interaktionen mellan officiella och inofficiella strukturer 
Illeris (2011) menar att det mest önskvärda utgångsläget för arbetsplatsinlärning är en interaktion 
mellan medarbetarnas sociala sammanhang och ett mer standardiserat inlärningsformat som ges 
från organisationen. Att dessa två processer sker var för sig säger dock ingenting om den faktiska 
inlärningen. Det kan därför vara intressant att utreda huruvida denna interaktion förekommer 
inom studentföreningen för att se hur de organisatoriska strukturerna fungerar och i ett senare 
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skede, vilket lärande det genererar. Om själva interaktionen inte återfinns i strukturerna, är det 
svårt att säga något om vilket lärande det genererar. I detta avsnitt kommer vi förklara de 
standardiserade inlärningsformaten genom de officiella organisationsstrukturerna och det sociala 
sammanhanget genom de inofficiella organisationsstrukturerna. 
 
Som vi tidigare har konstaterat finns det en officiell struktur inom studentföreningen där man 
delas in i en projektgrupp, har regelbundna möten och uppföljning med sin samordnare. Dessa är 
en del av studentföreningens standardiserade inlärningsformat. Vidare ser vi att det 
standardiserade inlärningsformatet kommer till uttryck i en struktur där medarbetarna arbetar 
mycket med frihet under eget ansvar. Denna frihet gör att medarbetarna i sina individuella 
grupper skapar inofficiella strukturer där det sociala sammanhanget blir avgörande för hur arbetet 
läggs upp (jfr. Illeris, 2011:125). Karim berättar följande: 
 
“först och främst brukar man ju bli invald i en projektgrupp, typ tre personer, och det första man gör är väl att man 

träffas, dom tre personerna och bestämmer någon form av tidsplanering.. Dra igenom lite vad man har för 
ambitioner, tankar och hur man vill att det ska bli helt enkelt… Sen så finns det ju en liten mall för vilka stegen är 

som ska genomföras…” 
 
Ovan citat är alltså ett exempel på interaktionen mellan inofficiella och officiella strukturer som 
återfinns inom studentföreningen. Projektgrupperna tillhör den officiella strukturen medan det 
arbetet som sedan sker inom dessa, och det utbyte som sker inom gruppen tillhör de inofficiella 
strukturerna (jfr. Illeris, 2011). Vidare vittnar flera respondenter om hur de arbetar relativt fritt 
under vissa förutbestämda strukturer, exempelvis följande citat: 
 

Esmeralda “framförallt skulle jag säga frihet under ansvar… min uppgift är att marknadsföra det här projektet ur 
bästa sätt, och då gäller det ju att strukturera och lägga upp en plan...Vi kan inte göra allt själva inom min grupp 
utan vi behöver hela tiden ha dialog med alla andra.. Så hela tiden det här med att ta kontakt, att strukturera, att 

våga ta kontakt och att ta eget ansvar, att ha frihet under eget ansvar”. 
 
Här är ett exempel som visar på just denna interaktion. Det vill säga att den officiella 
organisationsstrukturen är ‘frihet under ansvar’ och uppgiften ‘att marknadsföra det här 
projektet’. Den inofficiella organisationsstrukturen förklaras genom det sociala sammanhanget 
som sker mellan kollegorna (jfr. Illeris 2011). Medarbetarna uttrycker själva en medvetenhet om 
de officiella och inofficiella strukturerna, där de officiella blir de medvetna ramarna de arbetar 
inom och de inofficiella blir det arbete som initieras av dem själva (jfr. Illeris, 2011). Pelle 
beskriver det på följande vis: 

 
“...det är väl kanske igen i tidningsarbetet då liksom, som det har varit lite mer strukturerat, ja men så här måste vi 

göra det för att vi har den här layouten att jobba med och såhär och såhär ska det vara inom dom här ramarna 
måste det vara, men sen väl där fick man göra ganska mycket som man ville liksom, ja…”. 

 
Ovan citat exemplifierar ännu en interaktion mellan den inofficiella och den officiella strukturen. 
I och med att de officiella strukturerna bygger på denna frihet lämnar det också rum för 
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inofficiella strukturer, där medarbetarna själva lägger grunden. Detta resulterar lätt i en struktur 
där interaktionen mellan det sociala samspelet och de standardiserade inlärningsformaten inte 
fungerar problemfritt (jfr. Illeris, 2011). Vissa medarbetare upplever att strukturerna tillåter en 
alltför avslappnad inställning till arbetsuppgifterna som måste utföras. Följande citat ger en bild 
av problematiken: 
 
Gullave “...men det känns ändå som att ibland kan det vara lite väl slapp inställning liksom… Om inte alla steppar 

upp i en grupp eller liksom typ ett utskott överlag så blir det liksom att arbetsbördan eller vad man ska säga, på dom 
som väl är där betydligt mycket större...men att komma in i nya rutiner, har väl då främst haft att göra med hur 

samordnaren väljer att lägga upp det, och jag kan tycka att det är rätt så skönt när man får liksom - det här 
förväntar vi oss av er som är med i det här utskottet liksom, redan från start för då blir det lättare att skapa rutiner 

också som håller”. 
 
Här kan vi se att de officiella strukturerna tillåter en inofficiell struktur där medarbetarna har en 
slapp inställning (jfr. Illeris, 2011). Att dessa två organisationsstrukturer existerar, de officiella 
och inofficiella, gör som sagt inte automatiskt att lärande kommer att ske. Det avgörande ligger i 
interaktionen mellan dessa strukturer. Genom att ta reda på hur strukturerna ser ut kan vi sedan ta 
reda på vilket lärande det genererar. Vår studie visar att mycket av lärandet sker genom att 
medarbetarna delar idéer inom sina projektgrupper. Följande citat, där respondenten har fått 
frågan “Hur lär du dig?” exemplifierar detta: 
 
Stina “ehm, med mycket kommunikation tror jag. Att man typ så här, alltså ofta var det ju typ med människor du inte 

kände sedan innan kanske och då var man ju tvungen till att lyssna in var alla ville vara, vad alla ville ta för roll i 
själva arbetet. Så typ lite såhär, att man måste lyssna in vad alla vill” 

 
Karim “...först och främst får man en insikt i, alltså inte bara kopplat till den situationen eeh.. utan generellt sätt hur 
det är att jobba väldigt tight med tre andra personer liksom, under ganska lång tid, med ganska.. ändå ganska hög.. 

ganska stort ansvar framförallt..”  
 
Citaten ovan är två tydliga exempel på att interaktionen mellan den officiella strukturen och den 
inofficiella strukturen skapar lärande, där den officiella strukturen tillåter den inofficiella 
strukturen att ta plats. Det vill säga, den officiella strukturen skapar utrymme för kommunikation 
och mellanmänskliga relationer som i sin tur genererar att lärande sker (jfr. Illeris, 2011).  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det faktiskt finns en interaktion mellan inofficiella och officiella 
organisationsstrukturer på arbetsplatsen, vilket tyder på att lärande också kan ske. Dessa 
organisatoriska strukturer ligger till grund för medarbetarnas lärande och påverkar hur 
medarbetarna lär sig. För att uppnå vårt syfte; att förstå hur medarbetarnas lärande fungerar i 
praktiken är det därför viktigt att förstå dessa organisatoriska strukturer. De officiella strukturerna 
sker främst genom frihet under eget ansvar. Vi kan se att denna frihet påverkar att medarbetarna 
själva strukturerar sitt arbete och därmed skapar en inofficiell struktur. Dessutom måste 
medarbetarna lära sig sociala koder för att kunna verka inom föreningen och för att generera 
ytterligare kunskaper. Våra resultat visar således på att den officiella organisationsstrukturen 
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lämnar utrymme för att den inofficiella organisationsstrukturen ska ta plats. Vi kan därmed utläsa 
att det återfinns en interaktion mellan dessa strukturer (jfr. Illeris, 2011).  
 
6.2 Informella lärtekniker 
I ett andra steg är det intressant att se vilket typ av lärande som de organisatoriska strukturerna 
genererar. För att utreda detta har vi använt oss av Eraut (2000;2004) typologier om lärtekniker 
på arbetsplatsen. Informella lärtekniker skiljer sig från icke-formella lärtekniker på så sätt att de 
är ostrukturerade, spontana och sker i den vardagliga interaktionen (Eraut, 2004:250). Den 
informella lärtekniken var återkommande hos samtliga respondenter, och den sociala 
interaktionen i vardagliga sammanhanget visade sig vara viktigt för arbetsprocessen. Ett exempel 
där just interaktionen i vardagssammanhang kommer till uttryck finns i följande citat, där frågan 
hur respondenten går tillväga för att lösa en uppgift ställs: 
 

Stina “ehm…nej men det är mycket dialog och sen så är det väl typ att verkställa det man har kommit fram till” 
 
Här är ett konkret exempel på att många arbetsprocesser sker genom dialog medarbetarna 
emellan, vilket är ett exempel på en informell lärteknik (Eraut, 2004: 250). Frågan om hur 
medarbetarna inom studentföreningen lär sig genom informella lärtekniker kommer att besvaras 
under två underrubriker. Eraut (2004: 247-248) förklarar att den informella lärtekniken genererar 
implicit- och reaktivt lärande, och utgör ena änden av ett kontinuum. Vi kommer nu redogöra för 
hur dessa begrepp kan förklara den informella lärtekniken inom studentföreningen.  
 
6.2.1 Implicit lärande 
Implicit lärande handlar om att man tar till sig kunskapen omedvetet och att lärandet inte alltid är 
uttalat. Ett problem med den implicita kunskapen är att det är en tyst kunskap som individen själv 
har svårt att se som en typ av lärande och den kan därför vara svår att studera (Eraut, 2004: 250). 
Under våra intervjuer kunde vi trots det utläsa en del svar som tyder på att medarbetarna inte 
reflekterar över att en lärandesituation har uppstått då man utför en arbetsuppgift utan att 
reflektera över hur de lär sig eller går tillväga för att utföra uppgiften. Till Pelle ställdes frågan 
“Hur visste du vad du skulle göra, var det något ni kom fram till gemensamt?” Pelle svarar: 
 
“nej det vara bara jag som tog fram, jag kontaktade dom själv liksom. Det var ju inget, inget sådant jättebeslut utan 

det var mer att jag testar och ser om det här är möjligt”.  
 
Här kan vi alltså se ett tydligt exempel på en situation som uppstått där respondenten inte 
reflekterar över sitt agerande utan utför uppgiften utan att han reflekterat över om att uppgiften 
bidrog till någon typ av lärande (jfr. Eraut, 2004:250). Ett annat exempel som tydligt visar på att 
medarbetaren har svårt att se situationen som en typ av lärande och som exemplifierar det 
implicita lärandet är följande citat:  
 

Forskare “hur skulle du säga att du lära dig nya rutiner och arbetssätt?” 
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Karim “mm.. hmm.. jag vet inte om jag tycker det har varit så olika arbetssätt i dom utskott jag varit i… det är väl 
som alltid, man försöker väl lyssna och ta in..”  

 
Ett annat citat som visar på ovanstående situation är:  
 

Gullave “men jag tror aldrig riktigt jag reflekterar över att nu ska jag lära mig det här, eller liksom, det har bara 
gjorts på något sätt”.  

 
Både Karim och Gullave har alltså agerat på arbetsplatsen utan att egentligen reflektera över hur 
de ska gå tillväga. På något sätt har medarbetarna tillgodogjort sig tillräckligt med kunskap för att 
utföra uppgiften men inte reflekterat över att de lärt sig, vilket genererar ett implicit lärande (jfr. 
Eraut, 2004: 250).  
 
Vi kan dock också se i våra intervjuer ett exempel på där medarbetaren i efterhand får insyn i att 
engagemanget inom studentföreningen bidrar till ett lärande. Det vill säga att medarbetaren först 
hamnar i en lärandesituation utan att reflektera över att den har uppstått, men får insyn i detta i ett 
senare skede. Det här är alltså ett exempel på det Eraut (2004: 250) beskriver som tyst kunskap. 
Nedan är ett sådant exempel där vi frågar medarbetaren om hon tar eget initiativ till att utvecklas. 
Esmeralda säger:  
 
“mmmm, jag tror inte att jag lär mig aktivt utan snarare passivt om man säger så, hela tiden genom att utsättas för 

olika uppgifter som kräver engagemang och fokus på olika områden, exempelvis då kontakt med 
samarbetspartners…” 

 
Den implicita kunskapen är den mest extrema formen av informell lärteknik. Esmeralda agerar i 
situationen utan att reflektera, vilket genererar en typ av tyst kunskap och därmed implicit lärande 
(jfr. Eraut, 2004:250).  
 
6.2.2 Reaktivt lärande 
Ett tydligt mönster vi kunnat finna i vår empiri är att det reaktiva lärandet tar stor plats i frågan 
om hur medarbetarna lär sig inom studentföreningen. Skillnaden från ovan nämnda, implicit 
lärande, är att även om detta lärande sker mitt i en handling (och därmed är mer medveten i 
relation till det implicita lärandet) finns en viss tendens till reflektion (Eraut, 2004:250). Ett 
konkret exempel på detta går att återfinna i följande citat med svaret på frågan hur respondenten 
lär sig i sitt arbete: 
 

Kajsa ”ehm, jag gillar att göra saker som jag vet att jag inte kan för att jag vill utmana och utveckla mig själv. Så 
oftast så söker jag mig till de sammanhang där jag vet att jag, där jag vet att jag kan lära mig saker av och det är 

ofta när man interagerar med andra människor. Jag lär mig mycket när man får ta eller när man får byta idéer, höra 
hur andra tänker och se från olika perspektiv än att bara läsa sig till något”. 
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Det mest uppenbara mönstret som denna empiri belyser är vikten av interaktion och 
kommunikation mellan medarbetare. Reaktivt lärande uppstår ofta i samband med en 
arbetsuppgift eller problemlösning, kollegor emellan. Att kollegorna reflekterar över att man lär 
sig i samråd med andra medarbetare innebär att ett reaktivt lärande sker (Eraut, 2004:250). Det 
framgick tydligt under våra intervjuer att problemlösning oftast skedde med hjälp av dennes 
närmaste kollegor, vilket bidrar till reaktivt lärande (jfr. Eraut, 2004:250). Detta exemplifieras 
genom följande citat, där respondenterna blivit tillfrågade hur de hanterar eventuella problem 
som uppstått: 
 
Gustav ”…ja då hade jag väl typ frågat min kompis [namn] som jag gjorde eventet med och hade inte han eller jag 

kommit fram till någon lösning så hade jag ju då frågat evenemangssamordnaren…” 
 
Gullave ” …typ höra av sig till samordnaren oftast, för jag tycker att de problemen som man stöter på oftast är lite 
mer alltså såhär, typ avvägningar…Sen så har det också berott på vilken slags projektgrupp man har haft såklart, 
alltså om man har.. När vi gjorde loppet till exempel då hade vi knappt någon kontakt alls med samordnare, ehm.. 
för att vi lyckades lösa de flesta grejerna själva.. eller vi hade rätt så bra koll typ, och alla liksom hjälpte till…” 

 
Esmeralda ”rådfrågar gruppen! Jag tror att de olika projektgrupperna har olika typer av uppgifter som kräver olika 
typer av förmågor…. Så att ta hjälp av gruppen har absolut varit en lärande del i det hela också. Att ta del av andras 

kunskap också”. 
 
Genom ovan exemplifierade empiri blir det tydligt att en viss reflektion sker kring hur problem 
ska hanteras och hur lärande sker bland respondenterna, men det sker spontant parallellt med 
dennes arbetsuppgifter, vilket resulterar i ett reaktivt lärande (jfr. Eraut, 2004:250). Ett annat 
mönster vi kunde finna var att flera respondenter kanske inte i första hand vände sig till sin 
samordnare. Som ovan citat visar valde fler att vända sig till sin närmaste medarbetare, men vi 
fann också mönster där medarbetarna vände sig till exempelvis vänner som också engagerat sig 
inom studentföreningen: 
 
Stina ”i min årskurs så har vi varit väldigt många som är aktiva inom [föreningen], vi har alltid kunnat prata om det 

eftersom det berör alla…” 
 
Kajsa ”..vi är ju också kompisar så ja, vi pratar ju också om det när vi ses också för det är ju ändå ett uppdrag som 

man har och gör…” 
 
Vi fann också att medarbetarna till viss del vände sig till externa parter för att lära sig nya 
tillvägagångssätt. Följande citat exemplifierar detta: 
 
Esmeralda ”ja bland annat då min sambo som är duktig på att designa och är duktig på photoshop, vilket är en bra 

förutsättning för bland annat PR-arbete och marknadsföring och så…” 
 
Lisa ”… ja alltså jag har ju en kompis som sagt som pluggar i Linköping, eller hon är precis klar nu. Hon är också 

så här, engagerad och då var det typ såhär, då ringde jag mest för att jag ville kolla hur dom brukade göra, det 
kändes som att vi typ stannade av lite .… och så pratade vi lite om, ja men jag bara, vad har ni för evenemang typ 
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som är roliga, det känns som att, visst vi har jätteroliga evenemang, men det kanske finns några andra evenemang 
som också är kul. Asså så försökte få lite info därifrån”. 

 
Att medarbetare vänder sig till andra föreningsvänner och externa parter kan förstås genom 
informella lärtekniker som genererar ett reaktivt lärande, eftersom medarbetaren söker hjälp för 
att lösa ett problem. Det har således skett en typ av reflektion kring problemet som löses genom 
interaktion utanför organisationens gränser (jfr. Eraut, 2004:250). Vidare uttryckte vissa 
medarbetare till och med att de i första hand vände sig till tidigare medarbetare, som hade utfört 
samma arbetsuppgifter tidigare. Här framstod det i vissa fall som att ett förtroende för 
samordnaren saknades: 
 

Gullave ”…jag pratade mycket med tjejen som höll i det året innan och hur dom gjorde då..” 
 

Lisa ”…samordnaren har ju liksom bara suttit i ett åt, så de har liksom bara ett evenemang en gång, så de har ju 
koll men inte så bra koll, så då är det bättre tycker jag att höra av mig till dom som verkligen gjort exakt samma 

sak…” 
 
Här kan vi alltså se ett ytterligare exempel på ett reaktivt lärande där medarbetaren reflekterar 
kring hur problemet ska lösas och där man alltså i första hand vänder sig till andra medarbetare, 
kompisar eller externa parter eftersom de upplever brist på stöd från samordnaren (jfr. Eraut, 
2004:250). En konsekvens av att medarbetarna upplever brist på stöd kan leda till att 
medarbetarna lär sig implicit i framtiden, eftersom medarbetarna länkar tidigare erfarenheter med 
nuvarande praxis. Det vill säga, att när en medarbetare i framtiden stöter på ett problem kanske 
denna minns sina tidigare erfarenheter om brist på stöd och därför väljer att söka sig till externa 
parter direkt (ibid).  
 
Den informella lärtekniken innefattar både reaktivt- och implicit lärande (Eraut, 2004: 250). I 
nedan citat kan vi se ett exempel där medarbetaren visar på ett implicit lärande i första hand när 
hon utför en arbetsuppgift, men sedan avslutar arbetsuppgiften genom en lärteknik som mer 
liknar Erauts reaktiva lärandetyp. Gullave säger:  
 
“om jag skulle göra det själv så skulle jag ju bara sätta mig och göra det liksom men… jag vet inte, kanske testa typ.. 

sen kanske jag skulle kolla av med dom andra om dom också fått samma uppfattning om hur man ska göra….”  
 
Gullave lär sig implicit eftersom hon gör uppgiften utan att tänka efter, däremot tillgodoser hon 
sig kunskapen reaktivt eftersom hon hör med andra medarbetare om de delar samma eller 
liknande uppfattning (jfr. Eraut, 2004:250). Vi fann också en del andra intressanta citat som visar 
på både implicit och reaktivt lärande. Medarbetarna förklarar dessa genom att de lär sig av sina 
misstag. Exempel på det är:  
 
Lisa “jag kom typ till idrottsmötet och ba jaha okej vad ska vi hitta på idag, vad är dagordningen? Och dom liksom 

kollade på mig och ba dagordning? Så man lär sig genom att göra fel” 
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Gullave “man liksom testa och sen så om det blir fel kan man ju göra om typ”.  

 
Här kan vi alltså se att medarbetarna handlar implicit, utan att vara medvetna om deras 
handlingar. När de sedan har handlat, och agerat “fel” reflekterar medarbetaren och lär sig 
därefter, vilket är ett reaktivt lärande (Eraut, 2004:250). 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att medarbetarna till stor del lär sig genom informella lärtekniker, 
som främst genererar det reaktiva lärandet men också det lärande som kallas implicit. Det är svårt 
att studera implicit kunskap och medarbetarna själva har svårt att se det som en typ av lärande. 
Det är förmodligen en av anledningarna till att det reaktiva lärandet yttrat sig tydligare i denna 
studie. Dessutom verkar medarbetarna inom en social konstruktion vilket också öppnar upp för 
det reaktiva lärandet. Samtidigt finns det en lös strukturerad organisationskultur vilket öppnar 
upp för de informella lärteknikerna (jfr. Eraut, 2004:250).  
 
6.3 Icke-formella lärtekniker 
Icke-formella lärtekniker innebär att det finns ett tydligt arbetsbaserat mål med lärandet. Detta är 
alltså planerade lärsituationer där organisationen tillsätter tid för att man ska kunna ta till sig ny 
kunskap genom exempelvis aktiviteter såsom möten, planering eller problemlösning. Det kan 
också vara utbildningsrelaterade material som har lärande som mål tex. intranät, handledning 
eller interna utbildningar (Eraut, 2000:115). Under våra intervjuer framkom det tydligt att de 
informella lärteknikerna var överrepresenterade- vilket kan förstås mot bakgrund av den särskilda 
organisatoriska strukturen- men vi kunde ändå se vissa tendenser till att organisationen erbjuder 
icke-formella lärtekniker enligt medarbetarna. Ett exempel på det uttrycker Esmeralda i följande 
ordalag: 
 

“näringslivsutskottet anordnar ju en del föreläsningar och liknande som exempelvis förra veckan var det några på 
plats och höll en utbildning inom intervjuteknik som vi kunde använda oss av inför kontaktdagar där jag ska sitta 

och rekrytera… det var obligatoriskt för de som skulle vara med på kontaktdagarna”.  
 
Här kan vi alltså se en icke-formell lärteknik där studentföreningens näringslivsutskott erbjuder 
medarbetarna och andra medlemmar utbildningstillfällen i form av en föreläsning. Interna 
utbildningar så som denna föreläsning är en utbildningsinsats som vi kan förstå genom Erauts 
(2000:115) begrepp icke-formell lärteknik.  
 
6.3.1 Deliberativt lärande 
Eraut (2004:250; 2000:115) menar att de lärande som icke-formella tekniker ger upphov till är av 
deliberativ art. Under våra intervjuer kunde vi se tendenser av att det fanns icke-formella 
lärtekniker som genererade ett lärande vi klassificerat som deliberativt. Handledning var ett av de 
återkommande inslagen som vi kunde identifiera i våra intervjuer. Ett exempel på det är nedan 
citat: 
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Kajsa “jag vet ju att vår samordnare liksom erbjuder hjälp och stöd och guidning om man behöver, nu har inte vi 
kommit att behövt det på det sättet än så att det har inte yttrat sig så att jag kan säga någonting om det så men jag 

vet att vi i alla fall har blivit erbjudna det”.  
 
 

Forskare “har du fått handledning för; såhär utför du ditt arbete eller har det bara varit vid problem?” 
Gullave “mycket typ när det gäller problemlösning, tror jag främst” 

 
Gullave “det beror ju på också vad det har gällt för någonting, i [arbetsmarknadsdag] får man verkligen 

handledning”.  
 
Kajsa och Gullave menar alltså att det finns möjlighet till handledning vid exempelvis 
problemlösning i arbetsprocessen. Handledning är en av de insatser som en organisation kan 
tillsätta för att generera en typ av lärande. Ovan citat är konkreta exempel på en icke-formell 
lärteknik som ger upphov till deliberativt lärande eftersom det finns ett tydligt arbetsbaserat mål 
med insatsen handledning (jfr. Eraut, 2000: 115).  
 
En annan typ utav icke-formella lärtekniker som ger upphov till deliberativt lärande är att 
använda sig av formella utbildningsdokument som delges från organisationen, exempelvis 
överlämningsdokument eller intranät (Eraut, 2000:115). Genom att fråga våra respondenter 
huruvida det finns tillgång till utbildningsmaterial eller överlämningsdokument av något slag 
inom studentföreningen fick vi en uppfattning om att det skiljde sig en del från de olika utskotten. 
Kajsa berättar följande: 
 

“inte så mycket, just till, det finns ju inte direkt utbildningsmaterial men till sångboken har vi ju fått upplägget till 
den tidigare gruppen”.  

 
I citatet ovan kan vi se att Kajsa tagit del av ett upplägg från en tidigare arbetsgrupp. Att ärva 
upplägg på detta sätt, vilket gör det möjligt att följa en planering och samtidigt få en översyn av 
tidigare ageranden, och lära av dessa, kan betraktas som ett tydligt exempel på det deliberativa 
lärandet (jfr. Eraut, 2004:250) Vi ser dock också att detta är något som Kajsa endast upplever i ett 
av sina engagemang. Vidare pratar både Esmeralda och Lisa om att de fått ta del av 
överlämningsdokument i sitt arbete: 
 

Esmeralda “vi får ju överlämning från tidigare års arbete om hur de har gjort och hur det kan förbättras. Men det 
finns ingen konkret databas med information om hur man ska göra i en viss situation”.  

 
Lisa “de flesta har väl det. Asså typ [arbetsmarknadsdag] då, det var ju extremt utförligt, det var verkligen, den 
dagen gjorde vi det och det, det var liksom fyra sidor långt dokument för bara gasquen, så och så, så det var ju 

asbra”.  
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Här kan vi se att de utbildningsdokument som medarbetarna berättar om i ovan citat är 
överlämningsdokument som man får från tidigare års arbeten, snarare än utbildningsdokument i 
form av intranät. Dessa överlämningsdokument är dock en av de icke-formella insatser som 
studentföreningen har för att uppnå ett visst arbetsrelaterat mål, vilket genererar ett lärande av 
deliberativ art (jfr. Eraut, 2000:115).  
 
Eraut (2000:115) menar också att möten är en sådan aktivitet som främjar lärande och som är en 
insats från organisationen. Något som framkom under intervjuerna var att medarbetarna upplever 
att de löser problem genom att träffas på ett möte och diskutera problemet. Några exempel på 
citat där medarbetarna diskuterar problemlösning genom möten är:  
 

Stina “det är mycket möten kring varje del för att man ska få ihop det”.  
 
Pelle “eeh, jo asså det var mer att vi pratade om det under mötena liksom, men ingen sån specifik händelse som jag 

kanske kan dra mig till minnes, utan det var mer frågor som dök upp som vi diskuterade tillsammans och hittade 
lösningar på under mötena liksom”.  

 
Kajsa “ja först har vi såhär, man får tänka innan, vi har möten, men först får man tänka själv hemma innan och sen 
har vi möten där vi samlar idéer och oftast får man ihop något bättre än när man tar lite från allas än det man själv 

har gjort bara och då blir det oftast mycket bättre”.  
 
Citaten är tydliga exempel på utbildningsinsatser som organisationen avsätter tid för. Som 
tidigare nämnt är också dessa möten en del av den officiella struktur som studentföreningen har, 
vilket är en förutsättning för att det ska generera en viss typ av lärande. I citaten berättar 
medarbetarna om möten som genererar kunskap i form av problemlösning. Vi ser alltså exempel 
på att möten är en utbildningsinsats som studentföreningen har för att medarbetarna ska lära sig, 
vilket är en icke-formell lärteknik som genererar ett deliberativt lärande (jfr. Eraut, 2000:115). Vi 
kan också se att mötet enligt Kajsa ger upphov till reaktivt lärande eftersom mötet (som är en 
icke-formell insats) även bidrar till att Kajsa först sitter hemma och tänker, vilket ses som ett 
självpåtaget uppdrag, och därmed sker ett reaktivt lärande (jfr. Eraut, 2004:250).  
 
Vi kunde även finna en del exempel på att möten även är det sättet som medarbetare lär sig nya 
rutiner och arbetssätt. Ett sådant exempel berättar Pelle om: 
 

“men alla har väl ungefär samma tillvägagångssätt, på uppstartsmöten”.  
 
Här ser vi att studentföreningen avsätter tid för möten i form av uppstartsmöten. Dessa bidrar i 
sin tur till att medarbetarna kan ta till sig ny kunskap, i form av nya rutiner och arbetssätt. Detta 
är ytterligare ett exempel på en icke-formell lärteknik som genererar ett deliberativt lärande (jfr. 
Eraut, 2000:115). Icke-formella insatser i form av aktiviteter så som möten anser de flesta 
medarbetarna att det finns inom studentföreningen. Vi fann också ett exempel där medarbetaren 
upplever att mötet bidrog till ett lärande och där mötets mål var att uppnå ett visst lärande: 
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Lisa “i näringslivsutskottet då är det ju såhär väldigt seriösa möten, vi skulle gå igenom såhär, eller vi hade typ ett 

tema på varje möte där man skulle lära sig någonting, grupparbete eller något sånt liksom”.  
 
Samordnaren inom näringslivsutskottet tillsätter ett arbetsrelaterat mål med mötet och det är 
alltså inte bara mötet i sig som ska generera en högre kunskap. Dessutom är temat på mötet en 
insats som samordnaren tillsätter för att nå ännu högre kunskap. Både mötet och temat är 
exempel på icke-formella insatser eftersom det finns ett arbetsrelaterat mål med insatsen. Detta 
verkar i sin tur leda till ett lärande kallat deliberativt (jfr. Eraut, 2000:115).  
 
Från de exempel som lagts fram ovan kan vi se att det finns en del särskilda lärtekniker, 
exempelvis möten och överlämningsdokument inom studentföreningen, som genererar ett lärande 
som Eraut benämner deliberativt (jfr. Eraut, 2000:115). Det är dock mycket tydligt att vårt 
resultat visar på att de informella lärteknikerna tar betydligt mycket större plats i föreningens 
lärandeprocesser. Följande citat visar på detta: 
 

Lisa “eeh, nej… faktiskt inte. Asså om jag inte hade varit general innan så hade jag inte vetat att hur man gör en 
gasque och nu när jag är med i [arbetsmarknadsdag] med en annan tjej så, hon har aldrig gjort en gasque innan och 

hon ba det är tur att jag är med dig för jag har ingen aning om vad man ska göra egentligen”.  
 
Här ser vi att Lisa upplever en avsaknad av icke-formella lärtekniker, där följden blir att de tar 
hjälp av varandra. En ytterligare konsekvens av att medarbetarna upplever en brist på icke-
formella insatser från studentföreningens håll är att medarbetarna söker sig till externa parter för 
att få hjälp och stöd i olika frågor (jfr. Eraut, 2000:115). Nedan finner vi ett sådant exempel: 
 

Esmeralda “... jag är ganska bra på att söka på nätet för att se hur, hur man kan uttrycka sig på bästa sätt för att 
framstå som ett pålitligt och engagerat företag. För det finns ju en hel del information på nätet, lite trix och tips om 

hur man kan göra och sen är det ett test att testa sig fram och se vad som uppskattas”.  
 
Esmeralda berättar alltså här att hon använder sig av externa databaser, vid de tillfällen som hon 
upplever att hon behöver mer information om ett område. Detta blir ett tydligt exempel på att de 
icke-formella lärteknikerna som finns i föreningen inte är tillräckliga för vad medarbetarna 
önskar (jfr. Eraut, 2004:250).  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en del icke-formella lärtekniker inom 
studentföreningen (jfr. Eraut, 2004:250). Däremot ser vi också att den främsta kunskapen 
appliceras genom informella lärtekniker. De vanligaste formerna av icke-formella lärtekniker 
inom studentföreningen sker genom möten, handledning och överlämningsdokument. Här kan vi 
se att dessa insatser ofta genererar ett lärande som kallas deliberativt. Vi finner också resultat som 
tyder på att medarbetarna upplever brist på icke-formella lärtekniker i form av stöd från 
samordnaren. En konsekvens av det är att medarbetarna istället söker sig till externa parter för att 
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få hjälp (jfr. Eraut 2000:115). Att medarbetarna upplever denna brist skulle kunna förklaras 
genom de särskilda organisatoriska strukturerna (jfr. Illeris, 2011).  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt redogörs och diskuteras för studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
inom området. En diskussion kommer också föras kring studiens bidrag till forskningsfältet samt 
dess begränsningar. Därefter ges förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
7.1 Inledande diskussion 
Syftet med studien är att förstå hur medarbetarnas lärande fungerar i praktiken inom en 
studentförening. För att uppnå detta syfte har en huvudfråga formulerats: Hur fungerar 
organisatoriska strukturerna för lärande och därmed vilket lärande genererar det? Det finns en 
del tidigare studier inom området ideella organisationer, men däremot finns det få studier om dess 
lärande samt hur man lär sig i praktiken. Med denna bakgrund ligger det vetenskapliga intresset i 
att bidra till forskningsfältet, både genom att studera en studentförening som faller under ramen 
för ideella organisationer och hur man lär sig i praktiken inom en ideell organisation.  
 
Lärande på arbetsplatsen och dess lärtekniker är ett beforskat område inom en del olika industrier 
men däremot finns det få studier som studerar dessa lärtekniker inom ideella organisationer. För 
att besvara studiens huvudfråga har följande frågeställningar formulerats: “Vilka officiella och 
inofficiella organisatoriska strukturer ligger till grund för medarbetarnas lärande?”, “Vilka 
icke-formella lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av lärande ger dessa upphov 
till?” och “Vilka informella lärtekniker finns i studentföreningen och vilken typ av lärande ger 
dessa upphov till?” I resultat och analysavsnittet behandlas detta mer utförligt och nedan kommer 
det att sammanfattas.  
 
Resultatet från vår studie visar att den undersökta studentföreningen har tydliga organisatoriska 
strukturer som påverkar medarbetarnas inlärning, vilket även går i linje med tidigare forskning 
om lärande på arbetsplatser. Ashton (2004) är en av de forskare som studerat just hur 
organisationsstrukturen påverkar inlärningen på arbetsplatsen. Han, liksom vi, kunde identifiera 
organisatoriska strukturer som påverkar hur kollegor interagerar och hur organisationens styrning 
fungerar (jfr. Ashton, 2004). Genom vår studie kunde vi även identifiera resultat som skiljer vår 
studie från tidigare forskning. Ashton fann genom sin studie att tillgången till kunskap var strikt 
kontrollerad och att chefer i högre grad hade tillgång till kunskap än dess underordnade. Med vår 
studie fann vi inga resultat som visar på att chefer i högre grad hade tillgång till kunskap eller att 
kunskapen var strikt kontrollerad, snarare att kunskapsdelningen var relativt ostrukturerad. 
Däremot visar båda våra studier att attityder hos cheferna var avgörande eftersom de var 
kunskapsbärare i båda organisationerna (jfr. Ashton, 2004).  
 
7.1.1 Organisationsstrukturer 
I studien fann vi mönster av både officiella och inofficiella organisationsstrukturer som låg till 
grund för medarbetarnas lärande inom studentföreningen. De officiella organisationsstrukturerna 
bygger på arbete i projektgrupper, men framförallt genom frihet under eget ansvar. Vi kunde 
även identifiera en officiell struktur där samordnaren, det vill säga den överordnade, skulle 
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fungera som en stödfunktion för medarbetarnas lärande. Samtidigt fann vi att medarbetarna 
upplevde att samordnarens roll var av olika stor betydelse inom utskotten, vilket kom att påverka 
hur medarbetarnas inlärning skedde. Detta resultat går att koppla till Ashton (2004) som också 
kunde finna en officiell struktur, där det fanns överordnade chefer som var kunskapsförare och 
där kunskapsdelningen var formad av attityderna och beteendena hos cheferna. Hans studie 
visade att flera medarbetare inte upplevde något stöd i lärandeprocessen och att den främsta 
anledningen till det var att cheferna såg inlärning som en naturlig förekomst och att medarbetarna 
därför inte behövde något stöd. Att vissa medarbetare inom studentföreningen inte upplevde 
något stöd från samordnaren skulle kunna förstås genom Ashtons studie, att cheferna inte 
upplever att medarbetarna behöver något stöd eftersom inlärning är en naturlig förekomst (jfr. 
Ashton, 2004).  
 
Som tidigare nämnt fann vi också en officiell organisatorisk struktur som byggde på frihet under 
ansvar, vilket också öppnade upp för att medarbetare tog hjälp av externa parter vid stöd i 
lärandeprocessen. Milligan et al. (2014) menar att individen utvecklar nätverk på arbetsplatsen 
som består av såväl kollegor inom organisationen men också personer utanför organisationens 
gränser. De menar att dessa nätverk är det mest effektiva sättet för medarbetare att lära sig på. En 
förklaring till att medarbetarna söker sig till externa parter kan förstås genom att de upplever att 
lärandet blir mer effektivt (jfr. Milligan et al., 2014). Dessutom visar Ashtons studie att relationer 
med andra var avgörande för lärandeprocessen vilket skulle kunna vara ytterligare en förklaring 
till varför medarbetare söker sig till externa parter (jfr. Ashton, 2004).  
 
På grund av de officiella organisatoriska strukturerna som fanns, genom frihet under ansvar, 
bildades inofficiella strukturer hos medarbetarna i studentföreningen. Det visade sig att de flesta 
medarbetarna inte upplever några tydliga tillvägagångssätt för arbetsprocessen och att de därför 
planerar och disponerar arbetet själv. Ashton (2004) visar att det främsta lärandet sker i 
omedelbar arbetskontext. Dessutom menar Milligan et al. (2014) att individen måste kunna 
planera och strukturera sitt eget lärande för att nyttja sitt nätverk och därmed lära sig effektivt. 
Med stöd i Milligans et al. (2014) samt Ashtons (2004) forskning skulle man kunna förstå vår 
studies resultat. Genom att medarbetarna själva planerar och disponerar arbetet lär de sig i den 
omedelbara arbetskontexten, vilket enligt forskarna skulle innebära ett mer effektivt lärande (jfr. 
Milligan et al., 2014).  
  
Vidare kunde vi identifiera en inofficiell struktur i studentförening där det största lärandet sker 
genom problemlösning och kommunikation mellan medarbetare. Detta går även i linje med vad 
Eraut (2011) har identifierat genom sina studier, att det bästa sättet för att nå kunskap är genom 
att ställa frågor och få feedback från kollegor i den berörda situationen. Interaktionen mellan 
medarbetare är ett socialt sammanhang som både Ashton och Milligan et al. kunde identifiera i 
sina studier och som var avgörande för inlärningen och kunskapsinhämtningen (jfr. Ashton, 
2004; Milligan et al., 2014). En annan tydlig inofficiell struktur som identifierades var att 
medarbetarna lär sig sociala koder som inte är uttalade men som ändå existerar som en inofficiell 
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struktur. Ashton (2004) lyfter också upp detta i sin studie där han menar att medarbetarna var 
tvungna att förvärva ytterligare kunskaper om man ska utveckla sina färdigheter och kunna verka 
på arbetsplatsen. Det kunde till exempel vara vilka sätt som var lämpliga att bete sig på 
arbetsplatsen och han förklarar det som en typ av tyst kunskap. Vi skulle därmed kunna förstå 
denna inofficiella struktur genom att medarbetarna behöver förvärva denna form av kunskap, de 
sociala koderna, för att nå ytterligare kunskap och därmed kunna verka på arbetsplatsen (jfr. 
Ashton, 2004). 
  
Sammanfattningsvis kan vi återfinna såväl inofficiella och officiella strukturer som påverkar 
medarbetarnas lärande i studentföreningen. Illeris (2011:125) menar att det mest önskvärda sättet 
för arbetsplatsinlärning är en interaktion mellan medarbetarnas sociala sammanhang och ett mer 
standardiserat inlärningsformat. Vi förstår denna process genom en interaktion mellan officiella 
och inofficiella strukturer och som vi genom vår studie kunde identifiera. Ashton (2004) fyndar 
också dessa strukturer, däremot säger han ingenting om att interaktionen mellan dessa är 
avgörande för lärande men samtidigt påvisar han att dessa strukturer påverkar inlärningen.  
 
7.1.2 Lärtekniker 
Genom våra resultat har vi identifierat organisatoriska strukturer som påverkar inlärningen. I ett 
nästa steg undersökte vi hur medarbetarna lär sig inom studentföreningen vilket gjordes genom 
informella och icke-formella lärtekniker (Eraut, 2000;2004). När det gäller informella lärtekniker 
visade vår undersökning att det var den vanligast förekommande tekniken. Även Eraut (2011) 
kunde genom sina två studier se att den informella lärtekniken består av ca 70-90% av lärandet. 
Dessutom menar Milligan et al. (2011) att det mesta lärandet på arbetsplatser sker utanför 
formella sammanhang, genom informella sammanhang som är oplanerat eller inbyggt inom 
aktiviteter på arbetsplatsen. 
  
En typisk informell lärteknik som identifierades i studentföreningen var dialogen mellan kollegor 
för att till exempel lösa problem. Tidigare forskning har också identifierat denna beteendeteknik 
som en del av lärande på arbetsplatsen (Milligan et al., 2011; Eraut, 2011). Resultaten av vår 
studie visade även att medarbetarnas lärande till viss del kan definieras som implicit lärande 
(Eraut, 2004:250) där man kan fullfölja en arbetsuppgift utan att egentligen veta hur man tillfört 
sig kunskapen. Eraut (2011) påvisar denna form av tyst kunskap genom att en medarbetare till 
exempel ser hur en kollega läser av en situation, hanterar denna och fattar beslut därefter. Det 
skulle således kunna vara en förklaring till varför medarbetarna inom studentföreningen vet hur 
man ska utföra arbetsuppgiften eftersom de lär sig genom att härma kollegor, utan att reflektera 
över det. 
 
Informella lärtekniker kan även generera ett så kallat reaktivt lärande (Eraut, 2004:250), vilket vi 
identifierade i studentföreningen. Här kunde vi se att den större delen av lärandeprocessen skedde 
under reflektion, diskussion och problemlösning mellan kollegor, vilket definierar det reaktiva 
lärandet. Resultatet går även att koppla till Paulsson et al. (2005) som i sin studie fann att 
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arbetsplatsinlärning främst skedde mellan kollegor och vänner. Det visade sig också att informellt 
lärande bidrog till en upplevelse av minskad arbetsbelastning, vilket skulle kunna vara en 
förklaring till att medarbetarna inom studentföreningen har ett beteende som kallas reaktivt 
eftersom de förenklar arbetsprocessen (jfr. Paulsson et al., 2005).  
 
Våra resultat visade också att medarbetarna lär sig reaktivt genom att söka sig till externa parter 
för att få hjälp i olika frågor. Milligan et al. (2014) menar att individer använder sig av sociala 
nätverk som sträcker sig såväl innanför organisationens gränser, men också bortom dess gränser, 
för att få ett effektivare kunskapsflöde och lärande. Om lärande enbart sker inom organisationen, 
förloras en stor del av kunskapsinteraktionen och därmed blir inte lärandeprocessen lika effektiv. 
Det skulle således kunna vara en förklaring till varför medarbetarna söker sig bortom 
organisationens gränser, eftersom de söker effektiv kunskapsinteraktion inom sitt sociala nätverk 
(jfr. Milligan et al., 2014).  
 
När det gäller hur medarbetarna lär sig genom icke-formella lärtekniker som till exempel 
organiserade möten och utbildningar kunde vi se att detta återfanns inom studentföreningen, även 
om det inte tog lika stor plats som informella lärtekniker. Icke-formella lärtekniker leder enligt 
Eraut (2000;2004) till ett lärande som kallas deliberativt. Våra resultat visade att de främsta icke-
formella insatserna sker genom möten, handledning och överlämningsdokument från tidigare års 
arbeten. Dessa lärtekniker skapade ett beteende hos medarbetarna som kan kallas deliberativt 
lärande. Resultaten går i linje med Milligan et al. (2014) som fann inlärningsbeteenden, där 
medarbetarna lär sig genom resurser som är skapade av andra, vilket i studentföreningen är dessa 
överlämningsdokument. Ashtons (2004) studie identifierade att cheferna inom organisationen 
skulle agera handledare och därmed vara kunskapsförare, vilket är något som går i linje med vår 
studies resultat.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att medarbetarna inom studentföreningen främst lär sig genom 
informella lärtekniker, via andra medarbetare eller externa parter. Även Eraut (2011) 
identifierade att den informella lärtekniker står för 70-90% av lärandeprocessen. Vi kunde också 
finna några icke-formella lärtekniker, som främst sker genom möten, handledning och 
överlämningsdokument. Vilket även går i linje med både Milligans et al. (2014) och Ashtons 
(2004) studier inom området. Vi kan därmed säga att det reaktiva och det implicita lärandet till 
stora delar strukturerar hur medarbetarna tacklar sitt arbete i organisationen. Detta kan i sin tur 
förklaras av organisationens struktur som tycks vila på denna specifika form av 
arbetsplatsinlärning. Denna typ av organisation genererar medarbetare som kan ta eget ansvar och 
styra sig själva. Ashton (2004) kommer i sin studie fram till att de organisatoriska strukturer är 
det som ligger till grund för vilket lärande som sker inom en vinstdrivande organisation. Ideella 
organisationer har, som tidigare nämnt, ofta vinstdrivande företag som utgångspunkt för sitt 
organiserande. Erauts (2011) studier på arbetstagare (inom vinstdrivande organisationer) visade 
att den främsta lärtekniken som existerar är informell. Vi kan därmed se att ideella organisationer 
och vinstdrivande företag inte skiljer sig särskilt mycket när det gäller hur medarbetare lär sig i 
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praktiken.  
 
7.2 Studiens relevans och studiens begränsningar 
Att studera lärande inom ideella organisationer fyller en stor relevans, både på samhällsnivå men 
också på vetenskaplig nivå. Khasanzyanova (2017) menar att ideellt engagemang hjälper 
individen att bli mer anställningsbar i en allt mer globaliserad ekonomi. Detta skapar en 
samhällsrelevans för detta forskningsfält. Vidare menar Khasanzyanova (2017) att ideellt 
engagemang bidrar till att individen faktiskt lär sig, och hon definierar detta ideella engagemang 
som en icke-formell utbildningsaktivitet. Det finns därmed en vetenskaplig relevans i att studera 
individers subjektiva upplevelser av lärandet inom en ideell organisation för att kunna uttala sig 
om en objektiv verklighet inom denna icke-formella utbildningsaktivitet (ibid).  
 
Manuti et al. (2015) har riktat kritik mot begreppen icke-formella och informella lärtekniker, som 
även vår studie bygger på. Kritiken grundar sig i argumentationen att dessa teoretiska begrepp 
saknar empirisk förankring, och att mer branschspecifika studier krävs för att kunna skapa ett 
generaliserbart resultat. Genom att studera dessa teoretiska begrepp inom ideella organisationer 
fyller vi därmed en viktig och efterfrågad kunskapslucka, då detta inte har studerats inom 
branschen ideella organisationer. Detta är en viktig vetenskaplig relevans med studien, och ett 
viktigt bidrag till forskningsfältet.  
 
Utöver detta finns det tydliga luckor generellt i forskningen kring hur medarbetare lär sig inom 
ideella organisationer, och hur dess organisatoriska strukturer påverkar inlärningen. English och 
Peters (2012) är två forskare som gjort en studie som visar på vad medarbetare inom ideella 
organisationer lär sig. I deras studie identifieras en förändring i medarbetarnas sinnesvanor till 
följd av det ideella engagemanget, men mindre fokus ligger på hur dessa förändrade sinnesvanor 
uppstått. Detta skapar också en vetenskaplig relevans för vår studies syfte; att ta reda på hur 
medarbetarna lär sig.  
 
Många val som tagits under studiens gång bidrar till vissa begränsningar, och vår studies 
begränsningar har aktivt reflekterats över och hanterats under processens gång. Det 
bekvämlighetsurval som skett bidrar exempelvis till risken att urvalet inte ska vara representativt 
för den population som undersöks, och att resultatet inte går att generalisera. Vi har under 
studiens gång vidtagit åtgärder såsom att exempelvis maximera variationen mellan individerna. I 
och med att många respondenter fanns tillgängliga för oss hade vi möjlighet att göra ett 
strategiskt urval i vårt bekvämlighetsurval (jfr. Bryman, 2011:194). 
  
Genom en kvalitativ studie får vi en djup bild av fenomenet lärande inom vårt forskningsfält, 
men vi saknar den breda dimensionen som en kvantitativ studie hade gett oss, genom möjligheten 
att analysera en betydligt större mängd data (jrf. Bryman, 2011:206). Detta är en allmän 
begränsning med en kvalitativ studie. Dock grundar sig vårt val att ändå utföra en kvalitativ 
studie i ett intresse för att studera respondenternas subjektiva upplevelser i syfte att nå kunskap 
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om en social verklighet. Genom våra objektiva frågeställningar ges också denna möjlighet, att nå 
kunskap om en social verklighet (jfr. Bryman, 2011:36-37).  
 
7.3 Fortsatt forskning  
Som redan konstaterats i denna uppsats har forskningsområdet, genom dess begreppsapparat, 
kritiserats en del för att sakna empiriskt stöd inom olika branscher. Det fyller därmed en viktig 
vetenskaplig relevans att bidra med ytterligare studier inom detta forskningsområde (jfr. Manuti 
et al., 2015). Vidare förslag på fortsatt forskningsområde kommer grunda sig i resultaten vi fått 
fram genom denna undersökning, för att vidga forskningsområdet ytterligare.  
 
Till att börja med är ideella organisationer ett relativt beforskat område, men däremot finns färre 
studier om dess lärande. Vi finner det viktigt att ytterligare studier genomförs om dess lärande. Vi 
har med vår studie fått resultat om hur medarbetare inom ideella organisationer lär sig, och hur 
dess organisatoriska strukturer påverkar inlärningen. Det hade därför varit intressant att framtida 
studier fortsätter fylla denna kunskapslucka, genom att studera hur man lär sig inom ideella 
organisationer.  
 
Det som framkom genom att studera våra resultat var att flera medarbetare inom 
studentföreningen visste hur man skulle utföra en arbetsuppgift utan att de egentligen reflekterat 
över hur de fått kunskapen om det. Dessutom framkom det att medarbetarna satte sig in i arbetet 
utan att någon sagt åt dem att utföra det eller hur man utför det. Det byggde således på 
självständigt och fritt arbete. Vi ställde oss frågor som: Hur kommer det sig att medarbetarna 
klarar av denna fria struktur? Hur kommer det sig att medarbetarna vet hur de ska utföra en 
arbetsuppgift? Vår urvalsgrupp bygger på en delvis homogen grupp där alla medarbetare är under 
pågående universitetsstudier. Dessutom har alla respondenter minst en förälder som studerat på 
högskola eller universitet och alla respondenter har minst en förälder som är eller har varit en 
aktiv inom ideella organisationer. Det hade därför varit intressant, att genom ytterligare studier 
studera hur dessa parametrar påverkar hur medarbetarna lär sig och verkar inom 
studentföreningen och inom andra ideella organisationer. Det vill säga, finns det något samband 
mellan deras sociala bakgrund och hur man klarar av den fria strukturen- och har kapacitet för det 
reaktiva och implicita lärandet- som återfanns inom studentföreningen? Det hade därför varit 
intressant att studera detta fenomen med Bordieu’s begrepp habitus som teoretisk bakgrund 
(Broady, 1998:3).  
 
Sammanfattningsvis fyller denna studie en viktig kunskapslucka. Med det sagt, finns det mycket 
mer forskning att göras inom området. Vi föreslår både ytterligare forskning inom ämnesområdet 
men också vidare forskning om lärande inom ideella organisationer. Dessutom hade det varit av 
intresse att studera hur medarbetarnas sociala bakgrund påverkar deras kapacitet för lärande inom 
ideella organisationer.  
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8.1 Bilaga 1- Intervjufrågor 
1.   Namn?  
2.   Hur gammal är du? 
3.   Vilket är ditt kön? 
4.   Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
5.   Hur kommer det sig att du valde att börja studera? 
6.   Var är du uppvuxen, land- stad? 
7.   Hur ser dina föräldrars utbildningsbakgrund ut? 

a.   Hur länge har du studerat? 
b.   Hur länge har du varit medlem i [föreningen]? 
c.   Hur länge har du varit ideellt aktiv inom [föreningen]? 

8.   Var dina föräldrar med i någon studentförening? 
9.   Om ja, har du någonsin frågat dem om hjälp eller stöd för att du ska kunna utföra ditt 

arbete? 
10.  Är dina föräldrar föreningsmänniskor, dvs. är eller har dina föräldrar varit ideellt aktiva 

under din uppväxt? 
11.  Varför valde du att engagera dig i [föreningen]? 
12.  Hur ser ditt arbete/engagemang ut i föreningen? 
13.  Hur anser du att du lär dig på arbetsplatsen? 
14.  Finns det tillgång till utbildningsmaterial i form av dokument, intranät och så vidare på 

arbetsplatsen? 
15.  Vart vänder du dig om du behöver hjälp? 
16.  Erbjuds några utbildningstillfällen inom din förening? 

a.   Erbjuds utbildningstillfällen från extern och/eller intern 
part? 

17.  Om du inte kan lösa ett problem, hur går du tillväga? 
a.   Har du exempel på ytterligare problem och hur löser du i så 

fall det? 
18.  Hur lär du dig nya rutiner och arbetssätt? 
19.  För att utföra en arbetsuppgift inom ditt ansvarsområde, hur går du tillväga? 
20.  Har det hänt att du ringt upp en föreningskompis på fritiden för att be om hjälp? 
21.  Hur ser ditt samarbete ut med andra kollegor? 
22.  Finns möjligheter till handledning inom din förening och i så fall hur ser processen ut? 
23.  Vilket ansvar/initiativ tar du själv för din egen utveckling?  
24.  Hur upplever du att föreningen jobbar med att förbättra förutsättningarna för att du ska 

lyckas i ditt arbete? 
25.  Vilken är din främsta lärdom från din tid som aktiv? 
26.  Vilken är din främsta lärdom som du kan ha nytta av senare i arbetslivet? 
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8.2 Bilaga 2- Missivbrev 
 
Hej [namn], 
  
Tack för att du valt att delta i vår studie! Nedan följer lite information kring vårt möte och vår 
studie. 
  
Som du säkert vet är vi två studenter som läser Personalvetarprogrammet på Uppsala Universitet 
med inriktning mot Pedagogik för vuxna och arbetsliv. Vi skriver just nu vårt examensarbete där 
vi valt att undersöka hur du som är engagerad lär dig i praktiken. Hur lär man sig inom 
[föreningen] och hur inhämtar man information? Det är frågor som vi är intresserade av att veta 
mer om! Det är på grund av den erfarenhet som du har från din tid i [föreningen] som vi nu 
önskar få ta del av dina tankar och erfarenheter om just detta ämne. 
  
Intervjun kommer ta cirka 30- 45 minuter och vår förhoppning är att vi får en givande diskussion 
kring ämnet. Med ditt samtycke skulle vi gärna vilja göra en ljudinspelning av samtalet, detta för 
att underlätta för oss då vi ska bearbeta informationen du delgivit oss. Då uppsatsen är slutförd 
kommer allt bakomliggande material att raderas. 
  
Inför denna studie kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Innebörden av dessa principer är att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande. Vi kommer även att behandla all information du delger oss konfidentiellt 
och det innebär att all information som kopplas till din identitet inte kommer finnas med i den 
slutgiltiga rapporten. Den information du delger oss kommer enbart att användas i 
forskningssyfte och inga obehöriga kommer att få tillgång till materialet. 
  
Vid eventuella funderingar gällande intervjun eller arbetet är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare vid Uppsala Universitets pedagogiska institution, Anne Berg. Om du skulle vara 
intresserad av den slutgiltiga rapporten finns den tillgänglig under nästa år i 
Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Du kan även kontakta oss direkt så ordnar vi det. 
  
Än en gång, stort tack för ditt deltagande! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Fanny Edfeldt                                                                Sofia Bellinder 
fanny.edfeldt@hotmail.com                        sofiabellinder@gmail.com 
072 176 98 45                       076 296 00 03 
  
Handledare, FD Anne Berg, lektor i pedagogik, Uppsala universitet 
anne.berg@edu.uu.se 
018-471 2489 


