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Abstract

Ungefär hälften av Sveriges befolkning engagerar sig i ideellt arbete idag. Det är ett arbete som 

utförs oavlönat och frivilligt. Det finns en lång historisk bakgrund med föreningsarbete. Redan på 

900-talet uppkom de första föreningarna. 

Syftet med denna studie var att studera lärandet inom en ideell organisation. Jag ville också ta reda 

på hur deltagarna såg på kunskapsdelning mellan huvudkontoret och de ideellt engagerade, samt 

kommunikation och hinder för lärande som förekom inom föreningen. För att ta reda på detta har 

jag använt en kvalitativ ansats, och intervjuat 6 personer som är engagerade på lokal nivå inom en 

ideell förening.

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter grundas på bland annat Ellströms teorier om lärande inom 

organisationer, Bergs teorier om kunskapsdelning och kommunikation samt Köpséns studie om 

lärande inom fackföreningar. 

Studien visar att lärande inom föreningen främst sker i samspel med andra individer. Utifrån 

informanternas upplevelser är synen på lärandet inom föreningen positiv i de fall där informanterna 

får tillräckligt med stöd och feedback från omgivningen. Vidare visar resultatet att synen på hinder 

för lärandet inom föreningen är tydligare i de fall där bristen på engagemang är större.   

Nyckelord: 

ideell organisation, ideellt arbete, civilt samhälle, lärande, kunskapsdelning
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1 Inledning

Inspirationen till denna uppsats kommer från mitt engagemang inom olika ideella föreningar. Det 

kändes naturligt och intressant att studera lärande inom en ideell organisation på grund av mitt eget 

intresse för ideellt arbete. Idag finns det ett ökat intresse för ideella föreningar. Vilket visar sig i 

civilsamhällets förmåga att ersätta och komplettera andra delar av samhället som är på tillväxt i 

dagens samhälle. I områden vi normalt inte tänker oss ideella organisationer växer nya föreningar 

och stiftelser fram. Detta är till exempel tydligt inom Svenska Kyrkan, som inte längre är statlig. 

Det leder till kraftiga omstruktureringar och förändrar vårt sätt att se och förstå samhället 

(Wijkström & af Malmborg, 2005). Jag ville genom denna uppsats lära mig mer om hur andra ser 

på lärandet inom sitt ideella engagemang och arbetets betydelse. Många studier handlar om motivet 

till ideellt engagemang men det finns färre studier om själva lärandet inom en ideell organisation. 

Susanne Köpsén (2003) beskriver lärande i en ideell fackförening i sin studie Om fackligt lärande, 

en etnografisk studie av en fackföreningsstyrelse. Hon menar att lärandets villkor och 

förutsättningar utgörs av den aktiva gruppens gemensamma arbete. Det är genom förändringar i 

verksamheten och i sammanhangets betydelse som individer påverkas och lär. 

Styrelsemedlemmarna får kunskap genom enskilda och gemensamma möjligheter och kan genom 

dessa förstå och hantera verksamheten. 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats har varit inriktade på lärande inom det civila 

samhället. Jag har även intresserat mig för det formella och informella lärandet som sker i samspel 

med andra individer. Jag har undersökt andras teorier av lärandets förutsättningar för att få stöd och 

hjälp att förstå hur människor tolkar och definierar sin syn på lärande i en ideell förening.

Genom att intervjua personer som engagerar sig i en ideell förening ville jag försöka förstå vad det 

ideella arbetet betyder för dem och hur de ser på lärande respektive kunskapsdelningen från 

föreningens huvudkontor. Jag ville också undersöka vilka hinder det finns för lärande inom den 

utvalda föreningen. Föreningen har cirka 12 500 ideellt engagerade personer, och finns i hela 

Sverige men jag har utgått från en ort i mellersta Sverige.

I många fall för det ideella engagemanget med sig glädje och ny kunskap. På grund av att 

engagemanget är frivilligt ville jag ta reda på hur lärande upplevs och hur hinder för lärande ser ut 

inom föreningen. 
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1.1 Bakgrund

I Sverige har föreningsidéer funnits sedan 900-talet. Författaren Christer Leopold lämnar en 

historisk beskrivning i Professionell ideell (2006). De första föreningar som fanns i Sverige hette 

gillen. Gillen var sammanslutningar som var inriktade på religion, hjälpverksamhet och ömsesidigt 

stöd. Vi får tänka på att det är först när Sverige får skriftliga källor, som föreningar överhuvudtaget 

blev synliga för oss som lever nu. Framåt 1300-talet kallades föreningarna för skrå och var 

medeltidens svar på föreningar. Det äldsta kända svenska skrået, Stockholms skräddares, finns 

omnämnt i ett kungligt dokument år 1356, men var knappast nybildat då (a.a.).  Medeltidens 

föreningar var små och enkla. Man förstår genom detta att det är en gammal tradition att hjälpa och 

stödja varandra. Några exempel på tidiga föreningar är bland annat studentnationerna som bildades 

av studenter i Uppsala på 1640-talet. Kungliga Sällskapet Pro Patria är en annan förening som 

funnits sedan slutet på 1700-talet. De inrättade Sveriges första Barnbördshus i Stockholm för att 

erbjuda unga blivande mammor god förlossningsvård (a.a.). 

Det är väldigt vanligt bland befolkningen idag att engagera sig ideellt inom olika föreningar. Ett 

ideellt arbete är ett uppdrag som utförs oavlönat. När det görs utanför familjen, frivilligt och 

organiserat är det ett ideellt arbete. I Sverige är det ungefär 50 % av befolkningen som gör ideella 

insatser (Leopold, 2006). Ideella arbeten kan till exempel vara inom kyrkan, som tränare i en 

idrottsförening eller som funktionär inom olika arrangemang som föreningar anordnar. För att kalla 

det arbetet i en ideell förening behövs en egen vald ledning. 

Det går inte säga exakt hur många ideella föreningar det finns i Sverige idag, detta på grund av att 

många föreningar är oregistrerade. I SCB:s föreningsregister fanns år 2011, 138 286 ideella 

föreningar registrerade (a.a.). Den ideella förening jag valt att studera är en demokratisk 

medlemsorganisation där medlemmarna kan vara med och styra inom ett visst område. Den första 

ideella organisationen startades i början på 1900-talet. Hela organisationen har ungefär en halv 

miljon medlemmar och utav dem är cirka 12 500 stycken ideellt engagerade. Det är alltså 6 stycken 

av dessa jag intervjuat i min studie om lärande inom föreningen.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ideellt engagerade personer upplever 

lärande och kunskapsdelning inom en förening. Utifrån syftet har jag formulerat följande 

frågeställningar:

• Hur upplever ideellt engagerade personer lärandet inom föreningen? 

• Hur upplever ideellt engagerade personer kunskapsdelningen inom föreningen?

• Vilka hinder för lärande upplever de ideellt engagerade personerna att det finns inom 

föreningen?
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2 Tidigare forskning
I detta kapitel tas den tidigare forskning jag funnit relevant för min uppsats upp. 

Som tidigare nämnts har jag för avsikt att beskriva och analysera hur ideellt engagerade personer 

upplever lärandet och kunskapsdelningen inom en förening. Även om det finns väldigt mycket 

skrivet om lärande och lärande organisationer har det funnits ytterst lite forskning om lärande inom 

just ideella organisationer. Det finns dock många forskare som beskriver vad som motiverar 

individer att engagera sig inom ideella organisationer, men lite om hur man ser på sitt lärande inom 

en sådan organisation. När jag söker efter tidigare studier hittar jag information om tre 

undersökningar från åren 1992, 1998 och 2005. Informationen om dessa undersökningar hittar jag i 

Tidskriften Välfärd som ges ut av Statistiska Centralbyrån. Vid dessa tillfällen har Lars-Erik Olsson,

forskare på Ersta Sköndal högskola genomfört studier av svenskarnas ideella arbete. De studierna 

har kartlagt det som kallas frivilligt arbete. Enligt de studierna är det idrotten som är den 

frivilligorganisation som lockar flest och där flest personer gör ideella insatser.  Engagemanget i 

socialt inriktade organisationer har minskat något och föräldraföreningar och friluftsorganisationer 

har i sin tur ökat. Undersökningen visar att fler män än kvinnor arbetar ideellt, vidare kan man läsa 

att hög utbildning och hög inkomst ökar sannolikheten att arbeta ideellt. (Tidskriften Välfärd, 

Olsson, nr 2, 2006) Resultatet av dessa undersökningar tar jag med mig i arbetet med min uppsats. 

Detta för att få en grund att stå på samt få information gällande svenskt engagemang inom ideella 

organisationer. Den ideella sektorn har spelat en viktig roll i det svenska samhällets utveckling och 

den organisation jag valt att studera har funnits i ungefär 100 år. 

Den svenska ideella sektorn och alla dess organisationer omsatte redan under år 1992 cirka 60 

miljarder kronor vilket ställt i relation till BNP samma år motsvarade drygt fyra procent. Filip 

Wijkström och Torbjörn Einarsson (2011) kartlägger och analyserar i sin bok Från nationalstat till 

näringsliv? : det civila samhällets organisationsliv i förändring, den svenska ideella sektorns 

omfattning, men även struktur och ekonomi. Författarna frågar sig om den svenska ideella sektorn 

är på väg att ändra karaktär som en följd av de större förändringar som skett inom till exempel 

Svenska kyrkans verksamhet som inte längre är statlig eller kommunal. Formerna för individers 

medverkan och delaktighet i det svenska civila samhället är under förändring. Författarnas har 

kontinuerligt under perioden 1993-2005 studerat den ideella sektorns utveckling. Deras viktigaste 

poänger är att de ideella organisationerna har fått nya roller och positioner i samhället. Denna 

utveckling visar en ökad slutenhet i det svenska civilsamhället och organisationerna som finns där i.

Många ideella organisationer tycks anamma näringslivets organisationsuppbyggnad. Detta blir en 
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utmaning för organisationerna och för hela samhället eftersom de ideella organisationerna förväntas

agera på andra sätt. Den ideella sektorn som helhet kommer att befolkas av alltfler organisationer 

som använder sig av modeller och ett språk där näringslivet fungerar som referensram och 

dominerande tankefigur åtminstone för viss verksamhet (a.a.). Organisationen jag studerar i denna 

uppsats är en intresseorganisation som är bildad för att tillvarata medlemmarnas intressen. Ur denna

har sedan lokala styrelser uppkommit med ideellt engagerade personer som drivkraft. 

Vidare har jag funnit en studie som berör lärande inom fackföreningar och facklig verksamhet. 

Även de föreningarna är ideella. Studien är gjord av Susanne Köpsén (2003), Om fackligt lärande, 

En etnografisk studie av en fackföreningsstyrelses arbete. Jag tycker att denna studie kan användas i

min studie då författaren har fokus på lärandet inom en ideell organisation. Studien har lärande som 

det centrala begreppet och Köpsén menar att hennes sätt att analysera fackligt lärande handlar om 

fler nivåer, integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Hon menar alltså att lärande är 

inbäddat i en verksamhet och är en naturlig del av en ständigt pågående förändring som sker i och 

av en social praktik (a.a). Hon kom fram till att lärande skedde när de fackliga företrädarna löste 

nya frågor som berörde redan kända områden. Detta när de förändrade och utvecklade kompetensen

och verksamheten. Däremot skedde inget lärande när arbetet gick på rutin och endast löste frågor de

redan var bekanta med. När de inte kunde hantera frågorna blev det inte heller någon positiv 

förändring av verksamheten. Jag kan genom Köpséns studie relatera till min uppsats i samma ämne,

det vill säga, lärande inom ideella organisationer. Lärande är en pågående förändring och alla ideellt

engagerade personer är beroende av varandra. Denna studie får betydelse i min uppsats då 

frågeställningarna är ungefär detsamma. Hennes studie har relevans i min uppsats, eftersom hon 

som jag ville studera ideellt arbete och dess förutsättningar för lärande mer grundligt. 

Framväxten av nya organisationer och människorna som är delaktiga i denna process påverkas av 

omgivningarna och av olika rörelser i samhället. Erik Anmå skriver i Civilsamhället (2005) att 

sociala processer inom gruppen påverkar hur dessa individer ser på vissa frågor genom att kunskap 

artikuleras i ord och handling. Vårt sätt att se och leva i vår värld formas genom tankar om hur vi 

uppfattar omvärlden. Vår delaktighet i organisationer påverkar alltså vår identitet. Att leda och 

organisera ideell verksamhet är ett svårt uppdrag där engagerade medlemmar och andra aktiva 

regelbundet samlas för sitt engagemang. Detta får betydelse i min uppsats då personerna jag valt att 

intervjua påverkas av sin delaktighet i organisationen, därav formas deras identitet. Hur 

informanterna har påverkats av sitt engagemang redogör jag för i avsnittet analys längre fram i 

uppsatsen.  
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I skriften Mening & mångfald skriven av Wijkström & af Malmborg (2005) beskrivs ledning och 

organisering av idéburen verksamhet. De tror sig se en expansion inom områden där vi normalt inte 

tänker oss föreningar eller stiftelser: 

Det ökade intresset för civilsamhällets förmåga att komplettera eller till och med ersätta aktiviteter
i andra delar av samhället gör att vi kan förvänta oss en tillväxt av ideella organisationer. (s.81)

Man kan se omfattande organisationsförändringar för de ideella organisationerna. På grund av att 

denna sektor ökar, krävs tillgång till ny kunskap och fler engagerade och driftiga personer. Enligt 

Wijkström & af Malmborg är målsättningen och tron att man genom att organisera aktivt, prioritera 

och koordinera verksamhet och resurser från ledningen, kan åstadkomma förbättringar av arbetet 

och på så vis få bättre resultat i organisationen. Man kan mycket förenklat säga att en ideell 

organisation har fått ett ”uppdrag” att rädda världen. Medan det grundläggande uppdraget i 

näringslivet är att på kort eller lång sikt, utifrån en affärsidé generera ett så stort ekonomiskt 

överskott som möjligt. De ideella organisationernas uppdrag omsätts däremot i någon form av 

aktiviteter. 

Figur 1: En enkel modell av en ideell organisation (Wijkström & af Malmborg 2005 s. 83, egen konstruktion)

Alla dessa aktiviteter genererar tillsammans olika resurser som i sin tur möjliggör nya aktiviteter. 

Det kan till exempel vara nya medlemmar som går med, med fler medlemsavgifter. Den ideella 

organisation jag valt att studera har också aktiviteter som genererar resurser och som i sin tur tillför 

möjligheten att genomföra nya aktiviteter. Jag tar med mig denna modell till analysen i uppsatsen 

för att där diskutera den närmare i förhållande till informanternas berättelser. 
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3 Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenterar jag de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som använts i 
denna uppsats. Först beskrivs det civila samhället med ideellt arbete. Vidare följs lärande, 
informellt och formellt lärande, samt kunskapsdelning och kommunikation. Jag vill ge läsaren en 
bättre grund och förståelse för de begrepp som används i denna studie. Utifrån den litteratur jag 
undersökt har jag försökt hitta det som är relevant för mig och mitt forskningsområde. 

3.1 Det civila samhället med ideellt arbete

Civilsamhället består av framvuxna sammanslutningar där individer hjälper varandra utan någon 

inblandning av staten. För att ge en tydlig förklaring till vad som menas med civilt samhälle 

använder jag mig här av Erik Amnå (2005) som beskriver begreppet civilt samhälle i boken 

Civilsamhället. Där benämner han civilsamhället som den tredje sektorn och båda begreppen kan 

översättas som ”medborgarsamhället”. Traditionella folkrörelser, frivilligorganisationer och nya 

idéburna sammanslutningar, de senare har ofta internet som möteslokal, har särskilt inom 

samhällsvetenskaperna börjat diskuteras utifrån teoribildningar med civilsamhället som 

övergripande benämning (a.a.). Det är ideella och frivilliga organisationer samt de aktiviteter som 

pågår i dessa sammanhang som är det civila samhället. 

En ideell förening startar ofta med en lokalavdelning och utökas sedan mer och mer. Christer 

Leopold (2006) har skrivit boken Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Han menar  

att en ideell förening uppstår ur en idé, vision eller dröm, eller kanske som en helig vrede. Det 

börjar med några få människor som söker kontakt med andra, argumenterar, övertalar och 

organiserar. På så sätt växer organisationen steg för steg så långt denna idé bär. Information om det 

civila samhället faller sig naturligt i min uppsats då detta har relevans och koppling till mitt 

problemområde inom ideell verksamhet. Genom att ge bakgrundsinformation får läsaren fakta om 

begreppet civilt samhälle.

3.2 Lärande

Lärande har länge uppfattats som en fråga om hur individer får nya kunskaper, löser problem där 

mål och förutsättningar tas för givna. Detta synsätt på lärande framhåller individens anpassning till 

redan givna förhållanden. Forskare som Illeris (2010) och Ellström (2004) har studerat lärande inom

grupper och i organisationer. Det är alltså inte endast ett individfenomen. 

Lärande beaktas numera som en process som pågår hela livet. Det är varaktiga förändringar hos en 
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individ som uppkommer genom samspelet individen har med sin omgivning. Den undersökning jag 

gör i denna studie är hur lärandet upplevs av de engagerade inom en viss ideell förening. Enligt 

Knud Illeris (2010) finns fyra olika grundbetydelser. Ordet lärande hänvisar till resultaten av 

läroprocessen, att man lärt sig och att en förändring har ägt rum. Ordet kan även hänvisa till de 

psykologiska processer som äger rum och i sig leder till förändringar i lärandet. Illeris menar 

dessutom att man kan hänvisa till de samspelsprocesser som skapas mellan individen och dennes 

sociala omgivning.  Slutligen kan det också vara liktydigt med ordet undervisning. Illeris 

presenterar därför en öppen definition på lärande:  

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 
som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. (s.13)

Med detta påstående menar han att lärande är en bestående förändring hos individen när denne 

samspelar med sin omgivning, vilket leder till lärande. Förmågan att lära beror alltså inte på 

glömska, ålder eller mognad. Per-Erik Ellström (2004) beskriver i Kompetens, utbildning och 

lärande i arbetslivet, hur en verksamhet ska vara formad för att ge möjlighet till lärande och 

kompetenshöjning hos arbetande individer. Några förutsättningar för att lärande ska ske är den 

sociala omgivningen, bestående av andra människor och olika sociala-organisatoriska strukturer i en

verksamhet, till exempel, arbetsfördelning, regler och normer för handlande. En annan förutsättning

för lärande är den fysisk-materiella omgivningen, det vill säga, människans skapade ting och 

verktyg. Vidare påverkar även den kulturellt-symboliska omgivningen bestående av 

datainformation, individuella och kollektiva kunskaper (a.a.).  Samspelet mellan individen och 

omgivningen är en ömsesidig kontroll. Individen kontrollerar omgivningen genom sina handlingar, 

samtidigt som konsekvenserna av dessa handlingar kan kontrollera individen (a.a.). 

Det är inte bara enskilda individer som lär utan lärande sker även i organisationer och 

arbetsgrupper. När vi talar om vuxnas lärande skiljer det sig från ungas lärande på det viset att 

vuxna har andra inlärningsstrategier. Vuxna använder i högre grad tidigare kunskaper och 

erfarenheter i nya situationer. Lärandet i det ideella arbetet yttrar sig genom de engagerade 

personernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Gemensamt med andra lär och utvecklas dessa 

personer mer. 

Man talar också om positivt och negativt lärande. Med positivt lärande avses lärande som främjar 

individens utveckling, och kan ge individen möjligheter att påverka sina livs- och arbetsvillkor 

(Ellström, 2004). Men allt lärande är inte positivt. Det finns även negativa aspekter på lärande. Ett 

exempel på negativt lärande är fenomenet inlärd hjälplöshet som betecknar ett apatiskt tillstånd. 

Termen myntades av psykologen och författaren Martin Seligman (1976). Seligman har skrivit 
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boken Hjälplöshet: om depression, utveckling och död och beskriver där hur individen har en 

försämrad problemlösningsförmåga och andra negativa konsekvenser som passivisering och sänkt 

självvärdering.  Det negativa lärandet är ofta omedvetet till sin karaktär och uppkommer ofta när 

individers naturliga initiativkraft försvagats, av till exempel motgångar i livet (Seligman, 1976).

Många menar att organisationer inte kan lära, utan att det är något som endast individer kan. Ämnet 

har varit omdebatterat och omtvistat, därav har mycket forskning i ämnet bedrivits för att förstå vad 

det handlar om. Detta skriver Örtenblad (2009) om i Lärande organisationer – vad och för vem? 

Det finns fyra olika tolkningar på lärande organisationer. Dessa tolkningar är lärande i arbetet, 

klimat för lärande, lärande struktur och organisatoriskt lärande. Lärande i arbetet avser den typ av 

lärande organisationer där allt lärande sker på arbetsplatsen. Arbetstagarna deltar inte i 

internutbildningar. Det är inte organisationen eller kollektivet som lär i första hand, utan det är den 

enskilda individen som gör det. Jag har valt att ta med detta trots att det ideella engagemanget inte 

sker på en riktig arbetsplats men ändå är en form utav arbete. Klimat för lärande är den typen av 

lärande där arbetstagarna tillåts experimentera, göra misstag och reflektera över lärandet. I detta 

synsätt pekar mycket på att lärandet är frivilligt. I en ideell organisation är lärandet något som sker 

när deltagarna så som den anställde tillåts experimentera samt tillåts göra misstag. Lärandet är inte 

ett mål i sig utan även ett medel för att få till en viss handling. En lärande struktur är där 

organisationen har en helhetssyn och alla arbetstagare hjälper varandra vid behov. Med 

organisatoriskt lärande avses att lärandet är kollektivt, ofta används uttrycket kunskapande. Det är 

den process där den organisatoriska lärandet kommer till uttryck i form av att kollektivet utför sin 

uppgift (a.a.).

I det lärande kollektivet förekommer också berikande brytningar mellan olika åsikter och 
förhållningssätt, vilket borgar för lärande. (s. 83)

Lärandet är situationsbundet, det är i handlingarna, i framförandet som det vi kallar kunskap 

kommer till uttryck. Man ser inte kunskap som ett ting, som kan lagras, utan det är en process av 

kunnande som sker när en organisation utför sin uppgift (a.a.). Alla dessa synsätt behövs för att få 

en väl fungerande lärande organisation. Detsamma gäller i en lärande ideell organisation där 

synsätten tar upp olika delar av den lärande organisationen. Perspektiven är alla nödvändiga på sitt 

vis men för att organisationen ska vara flexibel krävs ständigt lärande, som i sin tur ökar 

flexibiliteten i organisationen och arbetstagarna blir dessutom mer effektiva. Ett bra lärandeklimat 

ökar arbetstagarnas lärande och genom en gemensam vision hålls organisationen samman. Mycket 

av lärandet sker genom att personen utför arbetsuppgifter, men lärande sker även genom 

konferenser och kortare utbildningar, som till exempel studiecirklar eller kurser. För att kunna 

analysera hur mina informanter ser på sitt personliga lärandet i arbetsuppgifter och kurser samt på 
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eventuella hinder för lärande tar jag med mig dessa reflektioner till analysen senare i uppsatsen. 

3.3 Informellt och formellt lärande

Per-Erik Ellström (2005) har under flera år studerat det formella och informella lärandet och flera 

av de betraktelser han gjort anser jag att man kan applicera på lärande i ideella organisationer. 

Formellt lärande är det lärande som äger rum inom skola och utbildning. Det är målinriktat och 

planerat och leder till utbildningsbevis och kvalifikationer. Inom föreningen jag studerat finns flera 

utbildningsmöjligheter med bland annat endagskurser och kortare utbildningar.  Informellt lärande 

är en naturlig del av vardagslivet där lärandet sker kontinuerligt och behöver nödvändigtvis inte 

vara avsiktligt. Det kan vara en sidoeffekt av andra aktiviteter. Ett exempel på informellt lärande 

kan vara att man blir bra på och utvecklar sitt skrivande genom att föra dagbok. Inom ideella 

organisationer lär individer sig informellt genom att umgås med andra. Ellström (2005) menar att 

fokus ligger på den lärande individens bakgrund och handlande. 

Ett grundantagande är att villkoren för informellt lärande i hög grad skapas i vardagen genom de 
aktiviteter som vi kontinuerligt väljer att engagera oss i. (s.18)

Genom att individerna engagerar sig i andra personer och i aktiviteter som de finner stimulerande, 

skapas lärandetillfällen. Inom den förening jag valt förekommer som sagt både formellt och 

informellt lärande. Detta lärande är något jag tittat närmare på och det kommer fram mer under 

analysdelen i uppsatsen. 

3.4 Kunskapsdelning och kommunikation

Kunskapsdelning och kunskapsöverföring avser att man förmedlar sin kunskap (Berg, 2007). För att

kunna göra en organisation mer effektiv behövs bra sätt att dela kunskap. Tidigare har delandet av 

kunskap skett genom ett fåtal personer på arbetsplatsen. I dag finns betydligt fler sätt att förmedla 

och överföra  kunskap till andra, till exempel, genom att ta tillvara den samlade kunskapen som 

finns hos individerna i en organisation, synliggör den och göra det möjligt att gemensamt reflektera 

över den finns möjligheten att få ett ökat lärande och en bredare kunskap inom organisationen. Det 

finns vissa förutsättningar som möjliggör kunskapsdelning, exempelvis, en rak och öppen 

kommunikation mellan individer i arbetsgruppen är ett viktigt verktyg för att lättare förstå varandra.

Det kan vara bra att få medlemmar att förstå hur de uppfattas av andra, hur deras beteende påverkar 

andra. Genom att få men även ge feedback ökar informationen om hur man uppfattas av andra. En 
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av de viktigaste källorna till kunskap är ärlig, direkt och konstruktiv feedback (a.a.).  Även social 

kompetens och en känsla av tillhörighet påverkar hur man delar sin kunskap till andra. 

Kunskap är något som alla organisationer bygger på i en eller annan form. Knowledge Management

som har ett brett område kan beaktas som en ytterst viktig funktion (Alvesson, 2004). Knowledge 

Management anses omfatta förvärvande, kartläggning och mätning av kunskap, men också 

skapande och spridning av den. Alvesson lägger tonvikten på kunskapen i en social kontext: 

Genom att lägga management till kunskapen blir denna skenbart mer disciplinerad och 
kontrollerad och ser ut att kunna användas för värdefulla och förutsägbara syften. (s. 174) 

Andragogik är en aktivitet som syftar till att ge en förändring av vuxna personers sätt att tänka, vara

och lära. Processen leds av en lärare, coach eller vägledare. Källan till kunskap i andragogik är 

erfarenheter, utmaningar och möjligheter. Genom att hjälpa andra att arbeta med egna svårigheter 

och möjligheter lär individerna sig mer (Berg, 2007). Om man dessutom delar med sig av sin 

kunskap får man fokus på de erfarenheter som finns inom gruppen, en kunskap som kan vara 

användbar för gruppen. Berg (2007) menar att man bör bearbeta faktorer som hindrar lärande, där 

bristande tillit och trygghet inom grupper kan hämma lärande:  

Vuxna identifierar sig ofta med sitt yrke och sina yrkeserfarenheter. Det betyder att om deltagarnas
erfarenheter nedvärderas, känner sig individen också nedvärderad. (s. 58)

Jag anser att detta kan komma till användning i min uppsats då flera av ideellt engagerade går 

kortare utbildningsprogram för att lära sig mer om sin ideella organisation. Det kan vara bra att 

känna till grunderna till vuxnas lärande för att förstå helheten av uppsatsen. Personer på 

huvudkontoret arbetar med vuxenundervisning i föreningen. Det är viktigt att de personerna kan 

skapa undervisningssituationer där de upplever att de har kontroll och kan styra (a.a.). Lärprocessen

bör kännas meningsfull för båda parter om man vill utveckla sin organisation och för att stärka 

medarbetare att uppnå personliga mål. Detta ger synergieffekter inom föreningen.

3.5 Hinder för lärande

Det kan inom en organisation finnas både hinder och möjligheter för lärande. Man kan lära sig både

som enskild individ men också genom samspel med andra personer. I många sammanhang kan man 

läsa att klart formulerade och konsistenta mål är ett villkor för att individens lärande ska fungera 

fullt ut. Målen är ofta en utgångspunkt när det utvecklas handlingsplaner samt är ett kriterium när 

handlingens effekter värderas (Ellström, 2004). För att främja lärandet bör uppgiften vara en 

utmaning för individen, med detta menas hur uppgiftens komplexitet ser ut, alltså hur 

resurskrävande uppgiften är. Vidare handlar det om det utrymme som finns för individen att kunna 
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påverka mål och formulering samt hur pass mycket man själv kan påverka arbetsmetoden för att 

kunna lösa uppgiften och sen värdera resultatet (a.a.). Enligt Ellström (2004) finns det många olika 

faktorer som leder till lärande samt hinder för lärande. En av dessa är motivation till arbetet. 

Motivation har en stor betydelse för lärandet inom en organisation. Saknas det motivation leder det 

till att deltagarna inte deltar i lärandeprocessen. Det i sin tur ger ett hinder i lärandet.  Motivation 

inom föreningen är något som behövs för att kunna driva arbetet framåt mot dess mål. 

Lärande kan också påverkas beroende på hur individen ser på sig själv. Self-efficacy är en del av en 

inlärningsteori utarbetad av Bandura (1977). Teorin innebär att vi lär oss genom att observera andra 

för att sedan själva prova. Self-efficacy handlar om hur individen ser på sig själv och den egna 

förmågan att klara en speciell uppgift. Ju mer personen tror på sig själv och tror sig klara uppgiften, 

desto större är chanserna att hon eller han gör det. De upplevelser som individen har sen tidigare 

påverkar hur individen löser uppgifter denne inte förstår (Bandura, 1977). Detta tar även Berg 

(2007) upp, och han hänvisar även till Bandura: 

Att tro att du kommer lyckas med en uppgift är speciellt viktigt eftersom den tron ofta fungerar som
en självuppfyllande profetia – Med andra ord har den inställning vi har till oss själva stor 
betydelse för prestationen. (s.301)

Det är alltså väldigt viktigt att tro på sig själv för att kunna genomföra en uppgift tillfredsställande. I

denna ideella föreningen kan man se att lärandet påverkas av hur mycket individen tror på sig själv 

och sin förmåga. Jag tar upp detta mer i analysen.

15



4 Metod 
I metodkapitlet vill jag ge dig som läsare en inblick i forskningsprocessens gång med val av metod, 
genomförande, urval, etiska aspekter, material samt reliabilitet och validitet som underteman.

4.1 Val av metod

I och med att jag ville undersöka hur personerna upplevde lärandet som sker genom ideellt 

engagemang och vilka faktorer som hindrar lärande har jag intervjuat 6 personer som arbetar ideellt 

inom en viss förening. Det är en intresseorganisation med sammanlagt 530 000 medlemmar. 

Föreningen är organiserad på fyra nivåer; lokalt, kommunalt, regionalt och på riksnivå. Föreningen 

är partipolitiskt obunden och startades i början på 1900-talet. Det är ordförande i mindre styrelser på

lokal nivå som jag intervjuat. Jag har i denna studie utgått ifrån de ideellt engagerade personernas 

upplevelser av lärandet inom föreningen. 

Syftet var att studera, beskriva och analysera hur ideellt engagerade personer upplevde lärande och 

kunskapsdelning inom föreningen. Jag ansåg att en kvalitativ metod var det som passade bäst för 

detta syfte eftersom det ger en djupare förståelse av informanternas berättelser. Det finns två olika 

metoder att använda för studier; kvalitativ och kvantitativ. En kvantitativ undersökning baseras på 

likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan

uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson et al, 2012). Den alternativa systematiken går ut på 

att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår (a.a.). Genom att använda mig av intervjuer har jag fått en djupare förståelse 

av det som mina informanter tänker och känner.

4.2 Urval

Urval handlar om de som ska delta i undersökningen. I första hand måste man bestämma sig för vad

man vill undersöka. Jag valde denna ideella förening på grund av eget intresse. Ämnet ligger mig 

varmt om hjärtat och i förlängningen ville jag lära mig något mer om lärandet inom föreningen 

genom denna studie. 

Grunden i denna uppsats var att intervjua några personer som engagerar sig i föreningen. Jag ville 

inrikta mig på några som har en mer ledande roll inom föreningen, alltså ordföranden, detta 

medförde att jag intervjuat 6 personer. Jag var dock villig att ändra antal intervjupersoner beroende 

på hur mycket information jag fick ut av intervjuerna. Kravet på den som arbetat med en 
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respondentundersökning är att fortsätta göra intervjuer tills det uppstått teoretisk mättnad, det vill 

säga tills det inte framkommer några nya relevanta aspekter av de fenomen som står i centrum för 

undersökningen (Esaiasson et al, 2012).  Jag ansåg dock att jag fick tillräckligt med bred och 

innehållsrik information av de 6 personerna jag hade att tillgå. Jag fick genom en kontakt inom 

föreningen en lista på personer som var aktiva varpå jag valde att ringa upp några helt slumpmässigt

för att på telefon beskriva min studie. Detta gjorde jag för att få en personlig kontakt direkt, istället 

för att skicka mejl. Det var förvånansvärt enkelt att få 6 personer att ställa upp på intervju. Jag tror 

att det beror på att jag ringde upp personerna och etablerade en personlig kontakt. Det resulterade i 

3 män och 3 kvinnor med ett åldersspann på 28 till 55 år. 

Då jag själv är ordförande på lokal nivå i föreningen och därmed har en viss förförståelse för ideellt 

arbete har jag intervjuat personer i en annan närliggande kommun. Där kände jag inte någon och 

ingen kände därmed mig som intervjuare. Jag ville inte bli påverkad av dessa personer jag valt ut. 

Jag i min tur ville inte att informanterna skulle bli färgade att svara på ett visst sätt. Det är svårare 

att upprätthålla vetenskaplig distans till personer man känner. Intervjuar man vänner riskerar man 

att få sämre resultat på grund av att man tar mycket för givet i en vänskapsrelation. Ser man från 

den intervjuades sida kan det vara lättare att öppna sig för en person man inte känner (Esaiasson et 

al,  2012).

Med hjälp av min förförståelse ville jag hitta en djupare mening i det som sker inom föreningen på 

lokal nivå och även en grundligare kunskap om kunskapsdelningen inom föreningen. Genom att 

studera tidigare forskning hittade jag en kunskapslucka och utifrån den formade jag en intressant 

frågeställning. Genom att göra dessa val fick jag en tydlig referenspunkt att utgå ifrån när jag sen 

bedömde intervjuernas värde (a.a.).

4.3 Genomförande och Material

Efter att jag bestämt mig för vilket ämne jag ville skriva om började jag fundera på litteratur och 

tidigare teorier att använda. Jag fick genom min handledare en del idéer att jobba vidare med. Innan

jag skrev intervjufrågorna funderade jag igenom vad det var jag ville få ut av mina intervjuer. Jag 

gick tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar och formulerade ett antal intervjuområden som 

jag bedömde som relevanta och som kunde ge svar på de frågeställningar jag hade satt upp. Jag 

tänkte noga igenom frågorna så att de inte var ledande eller för krångliga. Även om ordalydelse och 

formulering är viktiga faktorer, kanske det inte är viktigt att vara lika exakt och entydig när det 

gäller intervjuer som när enkäter används – språkbruket måste dock förstås vara begripligt för 
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respondenterna (Bell, 2005). Jag ville försöka få till frågorna så de fick rätt nivå. Frågorna bör vara 

anpassade för den grupp de ska ställas till. Jag ville inte heller ha för många frågor då jag ansåg att 

det skulle bli svårt att hitta personer som ville ställa upp på längre intervjuer. 

Jag genomförde en provintervju med en bekant för att på så sätt få reda på om frågorna kunde 

valideras. Jag fick dessutom bättre koll på hur lång tid en intervju ungefär skulle ta. Alla 

intervjuerna genomfördes sedan under vecka 17. Efter en kortare tågresa sökte jag personligen upp 

personerna jag valt ut. Jag insåg att det skulle bli en del spring mellan olika lokaler, men ville i 

största möjliga mån hinna med alla intervjuer på samma dag. Tre av informanterna tog emot mig på 

sina arbetsplatser. Två personer träffade jag i deras respektive hem. Intervjun bör ske på en plats där

den intervjuade känner sig så bekväm som möjligt. Det bör också vara en plats där intervjun kan 

genomföras utan störningar, i lugn och ro (Esaiasson et al, 2012). En av informanterna meddelade 

mig på morgonen samma dag att denne hade fått förhinder, men jag fick möjligheten att genomföra 

en telefonintervju med denne senare samma vecka. 

Jag började varje intervju med att ge information om uppsatsens syfte och hur jag tänkt lägga upp 

studien. Trots att jag redan vid första telefonkontakten informerat om de etiska riktlinjer som finns, 

valde jag att återigen poängtera att intervjun var frivillig och att man fick avbryta när och om man 

ville. Jag frågade inför varje intervju om det var okej att jag spelade in intervjun för att lättare kunna

gå tillbaka till samtalen och studera dem mer ingående. Det fick jag godkännande på vid samtliga 

intervjuer. Intervjuerna tog cirka 40 minuter och jag spelade in dem med hjälp av min mobiltelefon. 

Parallellt skrev jag även ner enkla anteckningar under intervjuns gång. Detta för att inte gå för fort 

fram under intervjun. Med en penna i handen kan man se upptagen ut utan att tystnaden känns 

konstlad och besvärande (a.a.).

Jag lyssnade sedan igenom intervjuerna för att därefter ägna ungefär två dagar åt att transkribera 

dem. Det är väldigt tidskrävande att skriva ner hela intervjuerna ordagrant, jag valde därför att 

fokusera på viktiga stycken. När min transkribering var färdig läste jag igenom materialet flera 

gånger för att se om informanternas åsikter stämmer in med varandra eller om de är olika och i så 

fall på vilket sätt. Genom att göra detta fann jag teman som jag tyckte passade mitt syfte och mina 

frågeställningar, vilket resulterade i resultatdelen i min studie.

4.4 Etiska aspekter

Vetenskapsrådet är en svensk statlig myndighet som har till uppgift att stödja och främja svensk 

forskning inom det vetenskapliga området. Som forskare har man vissa regler och normer att rätta 
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sig efter när man gör en studie. De forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har tidigare varit fyra till antalet, dessa används dock inte längre 

aktivt av vetenskapsrådet. De hänvisar istället till de etiska riktlinjer som en expertgrupp inom etik 

formulerat i rapporten God forskningssed (2011). Denna skrift är till för att hjälpa forskare att fatta 

genomtänkta forskningsetiska beslut. Några allmänna regler som ställs på en forskare och har en 

förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar är följande:

1 Du ska tala sanning om din forskning

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl a genom dokumentation och arkivering

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (s.12)

Mer om dessa krav finns att läsa i skriften God forskningssed, jag kommer inte ta upp varje punkt 

för sig i denna uppsats. De krav som Vetenskapsrådet (2002) tidigare tagit fram och som man kan 

läsa i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har varit de jag 

arbetat efter och därför har jag även valt att ha med dem i detta stycke. Det första kravet är 

informationskravet som handlar om att forskaren ska informera deltagare om att deltagandet är 

frivilligt och att man kan avbryta sin medverkan när man vill, samtyckeskravet betyder att forskaren

ska inhämta deltagarens samtycke. Vid minderåriga deltagare ska även förälder/vårdnadshavare 

godkänna medverkan. Vidare får deltagaren själv bestämma om den vill fortsätta eller hoppa av 

undersökningen, detta utan någon vidare förklaring, konfidentialitetskravet betyder att forskaren har

tystnadsplikt och alla uppgifter som identifierar personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på

ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående samt nyttjandekravet som

betyder att uppgifterna som man samlat in inte får användas till något annat än till avsedd studie. 

Det kan vara bra att lämna informationen om de etiska principerna, inte bara muntligt vid starten av 

intervjun utan även skriftligt innan intervjun. På så vis får informanterna god tid på sig att fundera 

på vad de ger sig in på. 

Jag informerade informanterna redan vid det första telefonsamtalet att de skulle få vara helt 

anonyma i min uppsats, samt att jag inte kommer berätta för någon om vem som deltagit i studien. 

Jag tog även upp muntligt på telefon att de fick ångra sig när de ville under resans gång. Som jag 

skrev under Genomförande och Material i förra stycket, påminde jag även deltagarna om detta när 

vi träffades på intervjudagen. 
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Istället för att använda mig av benämningen Intervjuperson 1, 2 och så vidare, har jag valt att 

använda personnamn. Detta eftersom jag tycker det känns mer personligt och lättsamt att läsa. Dock

har jag använt fiktiva namn på deltagarna för att inte avslöja deras identitet.

4.5 Validitet och reliabilitet

I denna uppsats var det lärandet inom en ideell organisation som skulle studeras. Frågan är då om 

det verkligen var det som studerades, och har det studerats på rätt sätt? Jag hade som tidigare 

skrivits en viss förförståelse inom ämnet men ville gå mer på djupet i ämnet. När jag satte ihop 

frågorna hade jag användning av min förförståelse då jag kände till ämnet. Jag tycker att frågorna 

blev bra och varierade för att göra en trovärdig tolkning av svaren informanterna gav.  Dock kan 

man aldrig veta om informantens uppgifter är sanna, men då denna studie handlar om den egna 

upplevelsen antar jag att informanterna talat sanning. Validiteten, det vill säga, trovärdigheten är 

alltså hög i denna studie. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet i mätningen handlar om hur kunskapen och informationen i 

uppsatsen har tagits fram. Resultatet ska inte vara slumpmässigt utan samma resultat skulle 

uppkomma om studien gjordes igen med samma informanter. Jag tror att informanterna skulle 

lämnat samma information till en annan forskare och denne skulle alltså kommit fram till ungefär 

samma resultat. Jag kan däremot inte säga att resultatet skulle blivit detsamma om jag intervjuat 6 

andra personer inom föreningen. Jag anser alltså att det är en hög tillförlitlighet i denna studie. 

Eventuella variationer i resultatet skulle endast bero på variationer i de som intervjuas. 
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5 Resultat
Jag har i detta kapitel sammanställt intervjuerna och empirin i min studie. Följande vill jag belysa 
i resultatdelen: Informanternas syn på lärande inom föreningen, informanternas syn på 
kunskapsdelning och kommunikation inom föreningen, samt informanternas syn på hinder för 
lärande inom föreningen. Först kommer en kort presentation av de informanter som deltagit i 
studien. 

5.1 Informanterna

Sussi är 43 år och har varit aktiv i föreningen som ordförande i 3 år. I första hand sökte hon sig till 

föreningen för att träffa nya människor, men också för att hon tycker att det är ett viktigt 

ämnesområde föreningen verkar inom.  

Hon tycker att hon lär sig nya saker nästan vid varje tillfälle hon är aktiv inom föreningen. Hon vill 

utvecklas varje gång och lära sig nya saker. Hon tycker fortfarande efter tre år att mycket 

fortfarande är nytt. Men hon anser att hon egentligen inte kan tillräckligt för att ha den positionen 

hon har. Hon poängterar dock att hon endast kan göra så gott hon kan och eftersom arbetet är ideellt

kan ingen heller ställa krav på att saker ska göras på ett visst sätt.

Jag tycker det är roligt med nya människor och får göra nya saker men nää, jag vet inte, jag 
känner mig ganska otillräcklig och osäker. Men man får jobba utifrån de förutsättningar man har 
och göra det bästa av situationen, bara man är positiv brukar det lösa sig. Jag lär mig varje dag, 
det viktiga är ju att man löser problemen som uppkommer och gör så gott man kan.

Sussi anser att kunskapsdelningen från huvudkontoret inte riktigt fungerar som hon vill och önskar. 

Det är dålig kommunikation både mellan henne och dem som styr på huvudkontoret men det är 

även en mindre bra sammanhållning och kommunikation mellan de förtroendevalda inom den 

lokala styrelsen. Hon tror att det hade varit roligare om hon fått mer stöd från övriga engagerade 

inom samma område. Huvudkontoret är inte engagerad i hennes arbete, anser hon, det leder till att 

arbetet inte riktigt fungerar tillfredsställande. Hon får då känslan av att ingen stödjer henne. Sussi 

tycker att belastningen är snedfördelad och hon berättar att hon trots flera år i styrelsen fortfarande 

känner sig orolig för att göra fel. I och med detta har hon fått höga krav på sig själv. 

Det är rätt jobbigt att alltid göra allt själv och ingen som vill hjälpa till. Det är svårt att veta hur 
jag ska göra för att få mer hjälp.....jag kan inte allt.....jag vill inte ringa och fråga om allt heller, 
jag tycker väl att de kunde komma ut till oss och fördela upp arbetet på ett bättre sätt egentligen.

Sussi upplever att hon inte får tillräckligt med feedback från huvudkontoret. Hon säger att ingen på 

kontoret ger uppmuntran för det hon gör. Hon tror att det kan vara ett hinder i lärandet. Hade hon 

fått mer stöd hade det i sin tur gjort att hon haft mer arbetsglädje och det i sin tur hade ökat på 

lärandet ännu mer. 
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Ja det hindrar ju mig från att lära, speciellt när jag måste ta hela lasset. Jag jobbar ju ändå ideellt 
och gör detta på min fritid. Man borde i alla fall få några uppmuntrande ord ibland. Det är ganska
synd...att de inte bryr sig mer om oss som lägger ner vår själ i detta. Det tycker jag nog.

Anledningen till hinder i lärandet anser Sussi är att hon får ta allt ansvar med styrelsearbetet. Sussi 

har inte heller deltagit i någon kurs som föreningen arrangerar. Hon berättar att det inte funnits tid 

till det, hon säger att allt lärande inte behöver handla om att få nya kunskaper. Det kan också vara 

upplevelser av nya saker tillsammans med andra som i sin tur ger inspiration till fortsatt arbete. 

Lars är 55 år och har varit ordförande i föreningen i 15 år. Han känner att han varit med länge och 

vill nu lämna över ansvaret till någon yngre förmåga. Han berättar att han tappat orken lite. Han 

planerar att lämna sitt uppdrag vid nästa årsmöte. Han har jobbat aktivt under alla år och tycker 

föreningen är viktig. Han har drivit många frågor själv och jobbat hårt för att få igenom vissa 

åtgärder. Han påpekar att han inte lämnar för att det är tråkigt eller är ett oviktigt arbete, utan av 

annan personlig anledning. Lars funderar en bra stund på frågor angående lärande inom föreningen. 

Lärande för Lars är när man utvecklar sig själv. Får lära sig nya saker.

Att arbeta ideellt är viktigt och utvecklande. Man ska helt klart ta chansen om man får den. Viktigt 
är nog att välja ett engagemang där man kommer till sin rätt och kan utvecklas. Får prova på nya 
saker och ja utvecklas. Jag vet inte om jag gör det så mycket längre. Det är ju ett viktigt arbete och
jag har jobbat hårt i många år.

Kommunikationen mellan Lars och övriga i styrelsen fungerar bra berättar Lars. Alla är samspelta 

efter flera år i styrelsen. Han tycker också att kommunikationen fungerar bra mellan honom och 

huvudkontoret. Det är en del pappersarbete som han gör och det får han bra respons på. 

De brukar vara snabba med att svara och jag får alltid bra med hjälp, det har jag inget att klaga 
på och de andra jobbar på bra också tycker jag, vi gör alla det vi orkar och hinner med.

Lars säger att han på eget initiativ har gått flera kurser inom föreningen. Han anser att han har lärt 

sig allt som finns att lära.

Stefan är 28 år och har varit med i föreningen aktivt som ordförande i ett par månader. Han känner

att han har mycket att lära. Han har jobbat lite utanför styrelsen tidigare men blev invald i styrelsen 

i februari. Han tycker det känns engagerande och roligt och hoppas kunna göra skillnad för flera 

personer inom föreningsområdet. Han tycker det känns bra att kunna bidra till förändringar och att 

arbetet är motiverande och inspirerande. Han ser fram emot att lära känna nya människor. Stefan 

anser att hans egna lärande ökat i och med engagemanget inom ett nytt område. 

Vi är så många olika personer med olika erfarenhet, klart vi lär av varandra. Vi träffas ju i 
styrelsen regelbundet och alla är bra på olika saker. Det är roligt med nya områden att lära sig 
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saker på.

Han känner sig positiv till arbetet och tycker att dialogen mellan övriga styrelsemedlemmar 

fungerar bra. Han berättar att största delen av kommunikationen sker genom mail. Kontakten 

mellan honom och huvudkontoret har hittills fungerat bra. Han berättar om engagerade medarbetare

som delar med sig av sin kunskap på bästa sätt. 

Vi mejlar när vi har saker vi vill berätta. Det brukar funka bra tycker jag....jag känner dem inte så 
väl än.... Huvudkontorets personal är alltid trevliga och man blir bra bemött. Kan de inte svara 
direkt på en fråga brukar de återkomma. Det har även kommit en person från huvudkontoret som 
varit med på ett styrelsemöte vi haft, det är kul, det visar att de bryr sig och vill hjälpa till....

Stefan är mer tveksam när det gäller hinder i lärandet. Jag får uppfattningen att han inte riktigt 

funderat i dessa banor. Men efter en stund kommer han fram till att hinder i hans lärande är när han 

råkar ut för uppgifter som är svåra. Då han inte klarar av att lösa dem på egen hand. 

Jag vet faktiskt inte om jag kan svara på detta än. Än så länge har jag inte stött på några hinder 
iallafall. Det är så nytt allting. Hinder är väl när man inte har så bra koll på vad man ska göra, 
det blir svårt att lära sig nya saker då.

Stefan anser att han behöver fundera lite mer på hinder för lärande. Dock tror han att hinder kan 

övervinnas med ny kunskap.

Nelly är 31 år och har varit aktiv som ordförande i föreningen i 6 år. Hon tycker att hon lärt sig 

massor under flera år. Grunden till att hon gick med för 6 år sedan är att hon hade en bekant som var

med i samma förening. Hon kände att hon också ville hjälpa till. Hon har gått en grundkurs inom 

föreningen och har lärt sig mycket. Hon har fått hjälpa andra men också fått möjligheten att 

utvecklas själv. Många nyttiga och värdefulla erfarenheter har kommit ut ur hennes engagemang. 

Nu anser hon dock att lärandet står still. Hon lägger för mycket energi på att reta upp sig på de 

övriga i styrelsen. 

Det har varit kul att arbeta i styrelsen i 6 år, men nu är det inte roligt längre. Det är viktigt att man
känner glädje i det man gör. Nu har jag känslan av att jag inte utvecklas längre, men jag har ju fått
många nya erfarenheter under dessa år...det är ju ett superviktigt ämne....

Nelly tycker att kommunikationen fungerade bättre förr. Det har kommit en del nya inom styrelsen 

som hon har sämre kontakt med. Kontakten med huvudkontoret har däremot fungerat bra genom 

åren.

Det är nog ganska viktigt att man tycker om de man jobbar med, eller iallafall kan samtala med 
dem. Jag har svårt att komma överens med ett par nya personer i styrelsen, tyvärr får man väl 
säga, det är tråkigt.

Hon känner att hon inte får avlastning och anser att de övriga i styrelsen är ointresserade och lata. 

Hon anser att man ska arbeta om man ska vara med i en styrelse. Bättre att ge plats åt andra som har
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större engagemang annars, säger hon. Hon tror att detta i sig blir ett hinder då hon själv tappar 

intresset av att lära sig nya saker och engagera sig. 

Jag är verkligen jättetrött på flera i vår styrelse nu. Jag är den enda som gör något vettigt. Alla 
lägger allt arbete på mig och det är ganska frustrerande. Hinder för lärande, ja det blir det väl när
ingen bryr sig tillräckligt.

Nelly berättar om bristande engagemang vilket leder till hinder för hennes lärande. 

Moa är 39 år och aktiv som ordförande i föreningen sedan förra året. Hon är med för att flera 

frågat henne om hon ville det och i grunden vill hon vara aktiv för att göra nytta för andra och bidra 

till organisationen. Moa säger att hon lär inom föreningen genom alla nya uppgifter hon måste ta itu

med. Det är många nya uppgifter som måste genomföras och i början är det svårt när kunskapen 

inte är så stor. Hon berättar att det finns stadgar inom föreningen som de förtroendevalda måste rätta

sig efter. Hon berättar också att hon lär när hon träffar andra personer. Inte bara de i styrelsen utan 

vid andra tillfällen där hon använder sin roll som ordförande, till exempel, vid aktiviteter och möten

med övriga i föreningen. Moa säger att de aktiviteter som genomförs besöks av många och är 

uppskattade: 

Det är genom möten och aktiviteter med andra jag lär, jag träffar så mycket trevliga och glada 
människor. Det är så roligt att träffa dem, speciellt de äldre som ofta kommer. Man lär sig att 
bemöta nya människor vid varje nytt tillfälle. Men jag lär mig nya rutiner också. Det är ett 
meningsfullt arbete, jag vill göra nytta för andra. 

Moa berättar att det fungerar bra med kommunikationen med huvudkontoret. Hon har hittills fått 

den information hon behövt. Hon vet vem hon ska vända sig till om hon behöver hjälp. Eftersom 

alla inom föreningen har en gemensam vision underlättas arbetet.  Kommunikationen fungerar inom

styrelsen också även om det ibland förekommer en del livliga diskussioner. 

Vi går igenom det mesta på styrelsemöten och sedan får alla göra det de är bäst på och tycker är 
roligt. En sköter ofta handlingen av fikabröd och annat, och en annan har hand om uthyrning, det 
blir lite tjafs ibland men så är det väl överallt, man kan inte alltid komma överens.

Moa berättar hur hon brinner för uppgifterna hon fått i föreningen. Hon tycker att det är en viktig 

förening och lägger ner mycket tid kring arbetet.  På frågan om hur hon upplever föreningens syn på

lärande svarar hon: 

Självklart vill föreningen att vi ska lära oss mer, konstigt vore ju annars.....Jag har inte gått någon 
kurs än men funderar på grundkursen iallafall, det är nog bra om man får lite bättre koll på vad 
som förväntas av en.

Moa är positiv till lärandet inom föreningen och planerar att gå interna kurser inom föreningen.
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Anton är 30 år och har varit aktiv som ordförande i föreningen i 4 år.  Han är med för att han 

brinner för saken. Han är också med för att få nya vänner och för att ha roligt. Anton har inte 

funderat så mycket på lärandet inom föreningen. Han tycker att han lärt känna många nya 

människor under dessa åren. Han trivs att ha rollen som förtroendevald och vara den som leder de 

övriga i styrelsen. Lärande är något man gör med andra personer, anser han, man utvecklar sig själv 

genom att jobba med andra personer. Han är motiverad och vill göra sin röst hörd.

Det känns självklart att engagera sig i föreningen, det är väldigt lärorikt. Det känns som mitt kall 
att försöka förändra närmiljön genom att vara aktiv. Jag får status genom föreningen och det är 
motiverande. Man kan inte bara gnälla det gäller att själv se till att förändra....jag vill bidra till en
bättre framtid och tänker fortsätta kämpa för detta.

Han ser sig själv som en av de drivande och har gått flera utbildningar inom föreningen. Han jobbar

aktivt för att förändra attityder inom området. Att kombinera utbildning inom föreningen med 

tidigare erfarenheter så som livserfarenhet, annan utbildning och andra lärdomar ger resultatet att 

han kan göra ett bra jobb i sin styrelse. Han anser att kommunikationen fungerar bra inom styrelsen 

och med huvudkontoret. I det stora hela är Anton väldigt positiv till sitt föreningsarbete. Han ser det

som en självklarhet och får energi genom sitt engagemang. 

Den sittande styrelsen är väldigt driftig och vi har en bra kommunikation. Vi har ett visst ansvar att
det ska fungera bra. Alla är duktiga och vi hjälps åt så gott det går. Vi har jobbat tillsammans i så 
många år, vi vet vad som behövs göras för att det ska rulla på bra....Jag kan väl inte direkt säga att
föreningen bryr sig om mitt lärande annars, förutom utbildningarna de erbjuder, de är ju väldigt 
bra.

Anton är nöjd med kommunikationen i den styrelse han medverkar i. Han ser positivt på 

styrelsearbetet. 

5.2 Synen på lärande inom föreningen

I detta avsnitt ska jag förtydliga hur synen på lärande inom föreningen ser ut. De jag har intervjuat 

pratar alla om lärande som något man gör varje dag, hela tiden. Det är genom att testa nya saker och

få nya uppgifter de lär. Informanterna berättar att de även lär genom interaktion med andra personer

och genom att gemensamt lösa problem och uppgifter. Mycket av lärandet sker genom att nya 

personer engagerar sig i föreningen. Då uppstår möjligheten att se på sitt egna lärande, lärandet blir 

mer tydligt när det sker med andra individer. Anton berättar att: 

Jag har först lärt mig själv genom kurser och erfarenheter och sen delar jag med mig av det jag 
lärt mig till andra. Både till de övriga i föreningen men också till andra som besöker oss. Jag 
växer på detta sätt och det är roligt, både att lära själv men också att kunna lära och stödja andra.

Det är inte bara genom kurser som informanterna lär sig utan även genom att förmedla kunskap till 
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andra. De anser att lärandet ökar när de är tillsammans med andra. Det finns ett stort 

utbildningsutbud som informanterna kan och har tagit del av som ger mer kunskap om föreningen 

och arbetet inom den. Detta berättar många informanter om med entusiasm. Flera av informanterna 

berättar att de fått erbjudande från huvudkontoret att delta i utbildningar, och de anser att 

utbildningsmöjligheterna är goda. Flera talar om kurser och utbildningar som varit en bidragande 

orsak till mer lärande inom föreningen. Lars är en av dem som gått flera interna utbildningar: 

Jag har som sagt hunnit med en hel del kurser under mina år i föreningen. Allt från ledarskap till 
ekonomi. Det har varit roligt och givande. Bra att de finns och att man kan välja själv vad man vill
lära sig mer om.

Kurser inom föreningen ser informanterna som väldigt bra och försöker utnyttja så gott det går. Det 

har även framkommit vid några intervjuer att informanter berättar om konflikter inom de lokala 

föreningarna och säger att lusten att lära minskar när problem i gruppen uppstår. Även dålig 

feedback ger ett sämre lärande och lusten att engagera sig blir mindre när feedbacken och 

återkopplingen är sämre. 

5.3 Synen på kunskapsdelning och kommunikation inom föreningen

I detta avsnitt ska jag förtydliga hur synen på kunskapsdelning och kommunikation ser ut inom 

föreningen. Kunskapsdelningen och kommunikationen mellan förtroendevalda styrelsemedlemmar 

och mellan ordförande och huvudkontoret skiljer sig mellan informanterna. De flesta upplever dock 

att kommunikationen fungerar bra både mellan de engagerade i styrelserna, men också mellan 

ordföranden och de som arbetar på huvudkontoret. Ett par av informanterna upplever dock att de 

inte har bra kommunikation mellan sig i styrelsen. Det är de förtroendevaldas ansvar att 

kommunikationen fungerar på lokal nivå. Nelly säger att: 

Kommunikationen var bättre förr tycker jag. Vi hade roligare tillsammans innan. Men nu har flera 
av de gamla medlemmarna slutat. En del har flyttat och någon har tröttnat. Då har nya kommit in 
och det fungerar inte alltid som det ska. Jag vet inte om det beror på okunskap eller ointresse. Men
det tar energi från mig oavsett anledning.

Nelly berättar att kommunikationen försämrats inom föreningen på grund av nya medlemmar i 

styrelsen.  Att kunna samtala och ha en bra kommunikation är viktigt i ett framgångsrikt 

styrelsearbete. Lars beskriver däremot styrelsens kommunikation så här: 

Vi kan samtala bra med varandra i vår styrelse. Vi har jobbat ihop länge och det är inga problem, 
vi känner varandra och umgås även utanför styrelsearbetet. 

Lars har alltså en annan syn på kommunikationen inom den styrelse han verkar. Flera av 

informanterna anser att diskussioner berikar arbetet och ökar kommunikationen inom gruppen.  
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Stefan anser att trivsel är en stor bidragande orsak till att arbetet fungerar så bra: 

Det är högt i tak hos oss, vi har roligt och skrattar ofta. Det är viktigt för att trivas och ha viljan 
att fortsätta arbetet tror jag.

Det är alltså viljan att fortsätta jobba inom föreningen som blir påverkad av trivsel och motivation. 

Fler av informanterna tror att lärandet påverkas av hur mycket föreningens huvudkontor engagerar 

sig i deras arbete. Det är genom hjälp och stöd de kan lära sig. Dock anser några informanter att 

intresset från huvudkontoret kunde vara större. Sussi berättar till exempel att kommunikationen är 

dålig, både mellan de förtroendevalda i styrelsen men också från huvudkontorets personal. 

Det är pinsamt dåligt intresse bland de andra deltagarna. De har gått med i föreningen men 
kommer nästan aldrig på våra möten, det är tråkigt faktiskt.

Trots att flera är invalda i föreningen och ska arbeta aktivt med frågorna föreningen tror på, är det 

dåligt intresse bland de förtroendevalda i den styrelse Sussi medverkar. Informanterna anser i stort 

att det är deras eget ansvar att ta tillvara chanser och tillfällen som finns för vidareutveckling genom

kurser inom föreningen. Dock är det inte alla som tar tillfället att gå interna kurser. 

5.4 Synen på hinder för lärande inom föreningen

I detta avsnitt ska jag förtydliga synen på hinder för lärande inom föreningen. Under intervjuernas 

gång framkom det att flera ansåg att bristen på engagemang är en stor bidragande faktor till hinder 

för lärande.  De berättar om dålig respons och feedback på arbetet de lägger ner både från övriga 

inom styrelsen men också genom det sämre engagemanget från huvudkontoret. Sussi är en av de 

informanter som berättar att hon tror att dålig feedback påverkar lärandet. 

Visst, de på kontoret finns nog där i bakgrunden, men ingen hör av sig och frågar hur det går. Jag 
skulle vilja höra att jag är duktig någon gång. De tar en för givet känns det som....Det hindrar mig 
från att lära mig mer, det blir som en blockering nästan, jag blir bara arg.

Det finns alltså informanter som anser att lärandet inte fungerar på grund av dålig feedback till de 

förtroendevalda. Det är dock några som inte har några direkta åsikter om hinder alls. De har inte 

tänkt på det tidigare. Vid längre funderingar kommer några informanter fram till att de hindras att 

lära när de inte vet hur de ska gå vidare i vissa uppgifter, det vill säga, när kunskapen inte riktigt 

räcker till. Stefan är en av de som berättar om detta: 

Vi lär som sagt av varandra, men eftersom jag är ganska ny så kommer det ibland saker jag inte 
kan. Det är väl kunskapsluckan där som hindrar mig från att lära mig mer. Men bara jag får koll 
på det brukar det lösa sig.

Hinder för lärande i detta fallet yttrar sig genom att uppgifterna inte går att lösa direkt. Däremot 

brukar de hindren överstigas med hjälp av ytterligare kunskap.
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En kort sammanfattning av resultatet är att synen på lärandet inom föreningen är positiv i de fall där

informanterna får tillräckligt med hjälp och feedback. Informanterna anser att kurser inom 

föreningen ökar kunskapen och det i sig ger mer arbetsglädje. Synen på kunskapsdelning och 

kommunikation varierar mellan informanterna. I det stora hela fungerar kommunikationen bra både 

mellan medlemmarna i de enskilda styrelserna men också mellan ordföranden och huvudkontoret. 

Dock lämnar ett par informanter mer negativa åsikter om kommunikation. Synen på hinder för 

lärande inom föreningen är tydlig i de fall där bristen på engagemang är större.  
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6 Analys
Detta kapitel är avsett att koppla ihop mitt teorikapitel med min empiri. Här analyserar jag 
resultatet av min studie och försöker hitta ett samband med den teori som är presenterad.

6.1 Lärande

I detta avsnitt ska jag analysera informanternas svar angående synen på lärande och koppla ihop det 

med min teori. Köpsén (2003) tar upp lärandet och nämner det som ett ömsesidigt beroende av 

varandra. Lärandet är en naturlig del av en pågående förändring som sker i samspel med andra.

Lärande ses som en integrerad del av en social praktik och blir då en aspekt på alla aktiviteter 
inom praktiken. Lärande innebär därmed att deltaga i vardagens arbete inom en praktik. (s. 30)

I denna ideella förening är alla aktiva förtroendevalda länkade tillsammans för att gemensamt 

hantera uppgifter som förekommer. Samtliga informanter i denna studie berättar om att lärandet 

sker i samspel med andra individer. Några exempel på dessa uttalanden är följande: 

Vi är så många olika personer med olika erfarenhet, klart vi lär av varandra.

Alla är duktiga och vi hjälps åt så gott det går. Vi har jobbat tillsammans i så många år, vi vet vad 
som behövs göras för att det ska rulla på bra.

Det är genom möten och aktiviteter med andra jag lär.

Det betyder således att lärande sker i samspel med andra inom föreningen men även genom 

interaktion med personer utanför föreningen. Amnå (2005) menar att sociala processer inom 

gruppen påverkar vår identitet och identiteten formas genom delaktighet i organisationen. 

Informanternas berättelser vittnar om hur de påverkas av sitt engagemang, att de fått nya vänner 

men också att de brinner för saken och tycker att det är ett viktigt ämne. Även Illeris (2010) menar 

att samspelsprocesser skapas mellan individen och dennes sociala omgivning. 

Vidare berättar informanterna att en stor del av lärandet sker genom kurser och utbildningar som 

föreningen anordnar. Det bör vara meningsfullt för både lärare och elev om man vill utveckla en 

organisation och få sina medarbetare att uppnå personliga mål. Det krävs en bra dialog, med 

öppenhet och trygghet för att utveckla ett tillfredsställande lärotillfälle (Berg, 2007). Utbildning har 

utnyttjats av de flesta av mina informanter. De talar om nyttan och nöjet med att lära sig mer om 

föreningen och hur den styrs: 

Jag har först lärt mig själv genom kurser och erfarenheter och sen delar jag med mig av det jag 
lärt mig till andra.

….allt från ledarskap till ekonomi. Det har varit roligt och givande. Bra att de finns och att man 
kan välja själv vad man vill lära sig mer om.
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Formellt lärande som informanterna beskriver ovan är som sagt vanligt inom föreningen. De 

erbjuds både endagskurser och andra kortare utbildningar. Sammanfattningsvis stämmer Ellströms 

(2005) definition om att lärande skapas i vardagen genom de aktiviteter vi kontinuerligt väljer att 

engagera oss i.  

6.2 Kunskapsdelning och kommunikation

I detta avsnitt ska jag analysera informanternas syn på kunskapsdelning och kommunikation inom 

föreningen och koppla samman det med min teori. Att ha en bra kommunikation är en fördel i en 

organisation detta för att lättare förstå varandra. Genom att få feedback och återkoppling på det som

utförts blir det lättare för individerna att jobba mot målet. En av de viktigaste källorna till kunskap 

är ärlig och direkt feedback. Berg (2007) anser att feedback är något som behövs för att utveckla det

strategiska tänkandet och för att stimulera lärandet hos individer och team. Några informanter 

berättar om avsaknaden av feedback i föreningen: 

...ingen hör av sig och frågar hur det går. Jag skulle vilja höra att jag är duktig någon gång.

Man borde i alla fall få några uppmuntrande ord ibland. Det är ganska synd...att de inte bryr sig 
mer om oss som lägger ner vår själ i detta.

Man kan se ett tydligt missnöje från informanterna angående kunskapsdelning och kommunikation 

från huvudkontoret. Som på alla arbetsplatser finns personer med olika åsikter, så även inom ideella

organisationer. Örtenblad (2009) anser att lärande sker i ett öppet klimat där deltagarna tillåts göra 

fel och där arbetstagare hjälper varandra vid behov. De flesta informanterna berättar om en bra 

kommunikation mellan sig i de olika enskilda styrelserna. 

Vi kan samtala bra med varandra i vår styrelse. Vi har jobbat ihop länge och det är inga problem...

Den sittande styrelsen är väldigt driftig och vi har en bra kommunikation. Vi har ett visst ansvar att
det ska fungera bra. Alla är duktiga och vi hjälps åt så gott det går.

Ett par informanter anser dock att kommunikationen fungerar mindre bra vilket även leder till att de

känner att lärandet inte fungerar. Wijkström & af Malmborg (2005) anser att man genom att 

organisera och prioritera kan skapa bättre resultat i organisationen. Sammanfattningsvis kan jag 

säga att lärandet inom föreningen bör öka om målen och feedbacken blir tydligare. Föreningen bör i

största möjliga mån skapa en miljö där lärandet främjas. 
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6.3 Hinder för lärande

I detta avsnitt ska jag analysera informanternas syn på lärande och försöka hitta ett samband med 

min teori. Enligt Ellström (2004) är en faktor till lärande motivation. Han beskriver att bristen på 

motivation kan göra att arbetet inte utförs. I denna förening finns en tydlig aspekt på detta som kan 

vara ett hinder för lärande inom föreningen. Flera informanter vittnar om dålig motivation inom 

arbetsgruppen och det i sin tur upplevs som ett hinder för lärande: 

De tar en för givet känns det som....Det hindrar mig från att lära mig mer, det blir som en 
blockering nästan, jag blir bara arg.

Det är pinsamt dåligt intresse bland de andra deltagarna. De har gått med i föreningen men 
kommer nästan aldrig på våra möten, det är tråkigt faktiskt.

Dessa uttalanden visar att motivationen är låg i vissa styrelser och att det påverkar lärandet. Vidare 

tar både Bandura (1977) och Berg (2007) upp vikten av att tro på sig själv för att kunna göra ett bra 

jobb. Tror man att man kan klara en uppgift är sannolikheten större att uppgiften också blir löst på 

ett bra och tillfredsställande sätt. Det är individens egen motivation som spelar en stor roll i hinder 

för lärande. Sammanfattningsvis visar resultatet att hinder för lärande beror på bristande 

engagemang, men också när informanterna ställs inför uppgifter som inte går att lösa på egen hand. 
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7 Diskussion
Detta kapitel har jag delat upp i tre avsnitt, en resultatdiskussion där jag diskuterar de resultat som
framkommit i min studie. Jag ger även ett kortare förslag på förändring. Vidare följer en 
metoddiskussion där jag diskuterar kring det metodval jag använt, jag diskuterar även om 
resultatet sett annorlunda ut om jag använt en annan metod. Jag avslutar diskussionen med en 
slutsats och förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion

Jag anser att det har varit intressant att fördjupa mig inom detta ämne. Det fanns dock inte så 

mycket litteratur och tidigare forskning inom ämnet vilket gjorde att det var svårt att hitta relevant 

litteratur till min bakgrund i studien. Tidigare studier jag fann var i många fall baserad på 

motivation och anledningar till att man engagerar sig i en ideell förening. Det fanns inte så mycket 

tidigare studier om lärande inom ideella föreningar. Jag hade gärna sett mer forskning inom lärande 

inom ideella organisationer för att ha något att jämföra mitt arbete och resultat med. Jag ser 

samtidigt att jag med denna uppsats får tillfälle att bidra med kunskap och bidra till kunskapsluckan 

som finns i ämnet. Istället har jag fått leta information inom lärande i organisationer i allmänhet och

försökt hitta sådant som påminner om ideella organisationer. Jag fann litteratur om lärande på en 

arbetsplats genom fackligt engagemang i boken Om fackligt lärande. En etnografisk studie av en 

fackföreningsstyrelse (Köpsén, 2003) där arbetet också är ideellt. Det har visat sig att jag utifrån 

mitt resultat inte behövt en del teorier jag har med i teoriavsnittet. Lars-Erik Olssons 

undersökningar om frivilligt arbete som är publicerade i tidskriften Välfärd (2006) är ett avsnitt jag 

inte haft användning för. Jag anser dock att dessa undersökningar är intressanta för uppsatsens 

helhet. De undersökningarna grundar sig på allmän information om ideellt arbete. Vidare har jag 

inte heller använt Filip Wijkström och Torbjörn Einarssons (2011) kartläggning och analys om den 

svenska sektorns struktur och ekonomi i boken Från nationalstat till näringsliv?. Detta för att jag 

utifrån resultatet av denna uppsats gjorde bedömningen att det inte var relevant för slutprodukten. 

De forskningsfrågor jag ville ha svar på var följande: 

• Hur upplever ideellt engagerade personer lärandet inom föreningen? 

• Hur upplever ideellt engagerade personer kunskapsdelningen inom föreningen?

• Vilka hinder för lärande upplever de ideellt engagerade personerna att det finns inom 

föreningen?

Jag anser att dessa frågor är besvarade utifrån resultatet. Resultatet visar att lärandet inom 
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föreningen sker när individen är tillsammans med andra personer, alltså när de samspelar med 

varandra. Det finns i varje situation en möjlighet att lära av varandra och dela kunskap. För att 

skapa samordning krävs omfattande kommunikation, (Alvesson, 2004) vilket tydligt har 

framkommit ur mina informanters svar och upplevelser. De personer som vittnat om konflikter, 

samarbetssvårigheter och dåligt engagemang tenderar att vara de personer som säger sig ha svårare 

att lära. Jag kan utifrån resultatet tolka att de informanter som upplever att de lär sig mindre, är de 

med negativ inställning till arbetet. De som har en mer positiv inställning lär sig således mer. Vidare

är det de som tycker att arbetet är roligt, som också kan analysera på ett tydligare sätt hur de 

upplever att de lär. Motivationen spelar stor roll för att få ett givande samarbete och främja lärandet 

inom föreningen.

Resultatet har även visat att kunskapsdelningen och kommunikationen i det stora hela fungerar bra. 

De som gått kurser och utbildat sig inom föreningen är de som tror på sig själva och tycker att 

arbetet är givande. Dessa kan också kommunicera med övriga i styrelsen på ett bättre sätt. De flesta 

av mina informanter anser att huvudkontoret hjälper till där hjälp behövs. Men att det saknas ett 

större engagemang i deras arbete. Någon anser att det saknas uppmuntran och tydlig feedback.

Till slut har resultatet också visat att det som hindrar till lärande inom denna förening är okunskap 

inom vissa områden. Det är upp till föreningen att skapa en atmosfär för lärande, men det 

underlättar också om varje enskild styrelse gemensamt arbetar mot samma mål. En lösning på 

problemet kan vara att obligatoriskt införa att alla förtroendevalda vidareutbildar sig inom 

föreningen. Detta kan leda till att engagemanget blir större då kunskapen och motivation som leder 

arbetet framåt ökar. För att kunna skapa en öppen och trygg atmosfär med utvecklande arbete bör 

föreningen uppmuntra varje förtroendevald att använda sin kreativitet och sitt engagemang (Berg, 

2007). Det är viktigt att tro på sig själv och sin förmåga. Detta kan göras genom att tillhandahålla en

mentor eller coach för varje vald ordförande.

7.2 Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ ansats av min studie av den anledningen att jag ville få ut så mycket som 

möjligt av informanternas uppfattningar och erfarenheter. Jag anser att detta hade varit näst intill 

omöjligt med en kvantitativ ansats. Hade jag använt mig av en kvantitativ ansats skulle jag behövt 

formulera ett annat syfte och andra frågeställningar. Jag hade inte kunnat få så djup information som

jag fått genom en kvalitativ metod. 

Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag har på så sätt fått innehållsrika svar om
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informanternas syn på lärande inom föreningen. Jag tror att intervjuer är den metod som passat bäst 

för denna typen av frågeställningar. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt hade jag kanske 

kunnat använda mig av både enkäter och intervjuer och på så sätt fångat upp information av många 

fler individer, men då jag arbetat ensam med uppsatsen fick jag välja att fokusera på en metod. Jag 

tycker att jag fått fram bra och innehållsrikt material som passat bra i min studie. 

Jag valde att intervjua 6 ideellt engagerade personer. På dessa intervjuer fick jag in tillräckligt 

användbart material. Om jag hade valt att intervjua fler personer hade jag kanske fått in ännu mer 

material, men detta var vad jag ansåg hinna med på egen hand. Det är innehållet som räknas och jag

bedömde mitt material tillräckligt. Trots att jag är en orutinerad intervjuare upplevde jag 

intervjuerna som lugna och avspända. 

Eftersom jag redan har en viss förförståelse inom ämnet valde jag att göra intervjuerna på annan ort.

Jag försökte att inte ställa ledande frågor för att få ut så mycket information som möjligt från 

informanterna. När jag träffade informanterna och berättade om min studie och de etiska principer 

som finns kring forskningsintervjuer, berättade jag inte om min förförståelse inom ämnet utan 

endast att jag ville veta mer om ämnet. Jag ville inte att mina tidigare kunskaper skulle påverka 

informanterna att svara på ett visst sätt. Jag upplever att jag fick ut ärliga svar på mina frågor. Innan 

transkriberingen av mitt inspelade material valde jag att lyssna igenom inspelningarna flera gånger. 

Jag gjorde sen en förenklad variant av transkribering där jag valde ut vissa stycken, skrev ner 

stödord och lyssnade efter meningar jag ansåg passa in på mina frågeställningar. Jag var väldigt 

försiktig under detta moment då jag inte ville att min informants röst eller karaktär skulle gå 

förlorad. 

Jag gjorde så här för att det skulle ha tagit väldigt lång tid att skriva ner hela intervjusamtalen i sin 

helhet. Det är en svår konst att transkribera intervjuer så att det som sägs får samma betydelse i 

skriven form. Jag gjorde bedömningen att resultatet inte skulle påverkas genom att jag valde bort 

vissa delar. 

Jag analyserade sedan texten för att kunna se likheter och skillnader i informanternas uppfattning 

om lärandet i föreningen. 

34



7.3 Slutsats och förslag på vidare forskning

Min studie visar tydligt att ideellt engagerade personer främst anser att lärandet inom föreningen 

sker genom samspel med andra individer. Informanterna berättar också om att lärandet sker genom 

kurser och utbildningar inom föreningen. Kunskapsdelningen anses i det stora hela fungera hos de 

flesta informanter, men det är önskvärt att få en tydligare feedback från huvudkontoret för att få 

motivation och i förlängningen kunna arbeta mot målen. Det har också framkommit att 

kommunikationen mellan förtroendevalda inom de enskilda styrelserna fungerar bra i de fall där 

engagemanget är tillfredsställande. Att ha en positiv syn på arbetet ökar förmågan att lära inom 

föreningen. Det är främst dåligt engagemang som ger ett hinder för lärande inom föreningen. De 

personer som vittnat om konflikter, samarbetssvårigheter och dåligt engagemang är de som säger 

sig ha svårare att lära.

Arbetet med studien har väckt en del nya frågeställningar som skulle kunna undersökas vidare. Jag 

tycker att det skulle vara intressant att även ta med huvudkontorets syn på lärande inom föreningen. 

Att gå djupare i hur de anser sig lära i relationerna med de förtroendevalda på lokal nivå. Det hade 

också varit intressant att göra jämförelser mellan olika föreningar, och inte som i denna uppsats 

endast fokusera på en förening. 
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Bilaga. Intervjufrågor

Inledning

• Namn?

• Ålder?

• Hur länge har du varit engagerad i denna förening?
Olika roller?

• Varför har du börjat engagera dig i denna förening?

Lärande

• Hur ser du på lärandet inom denna förening?

• Vilka möjligheter finns det för lärande inom denna förening?
Någon speciell situation?

• Hur kan du själv påverka ditt lärande inom föreningen?
Konkret?

• Tycker du att det finns utrymme att lära av varandra inom föreningen?

Kunskapsdelning

• Hur delar du med dig av din kunskap, idéer och erfarenhet till övriga styrelsemedlemmar?

• Vad anser du vara viktigt för att du ska vilja dela din kunskap till andra i styrelsen?

• Har du en positiv eller negativ inställning till ny kunskap?

• Får du stöd från övriga medlemmar i styrelsen om du behöver?
Hur? När?

• Hur ser du på övriga styrelsemedlemmars kunskap?
Engagemang, självgående

Kommunikation

• På vilket sätt kommunicerar du och huvudkontoret?
Hur fungerar det?

• Hur tycker du att kommunikationen mellan övriga styrelsemedlemmar och dig fungerar?
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Hinder

• Tycker du att föreningen bidrar med utveckling för ditt lärande?
Exempel?

• Hur tror du att föreningen arbetar för att ni ska lära er mer?
Utbildning?

• Upplever du att det finns hinder för lärande inom denna förening?
Vad/vilka? Varför finns det inte?

• Känner du till föreningens målsättning angående lärande? 
mål/vidareutveckling, rimliga?

• Tycker du att du kan lära av dina och andras misstag inom föreningen?
Exempel/situation

• Får du någon feedback från huvudkontoret för det engagemang ni/du utför ?
Hur/vad/när?
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