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Sammanfattning 
 
Uppsatsen grundar sig på en studie som genomförts på ett företag i lokalvårdsbranschen. 
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas under 
arbetsplatsträffar. Vi frågar oss hur utformningen av arbetsplatsträffen påverkar möjligheten 
till reflektion, hur reflektion uttrycks under en arbetsplatsträff samt vilken betydelse 
arbetsplatsträffar har för gemensam reflektion. Studien är avgränsad till att gälla fenomenet 
reflektion som är en viktig faktor för lärande. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod med observation som huvudsaklig 
datainsamlingsmetod. Vi har observerat två arbetsplatsträffar i företaget. 
 
Observationerna visar att det finns flera faktorer i utformningen av mötena som kan påverka 
möjligheten till reflektion för deltagarna. Dessa är mötesansvarigas förhållningssätt, antalet 
deltagare, tiden, mängden ärenden, gruppindelningen och ägandeformen. Vår studie visar att 
reflektion uttrycks på många sätt. Det finns exempel på hur man i reflekterande diskussioner 
utbyter erfarenheter, problematiserar vardagen och ifrågasätter ramarna för arbetet men också 
att några förhåller sig tysta och inte deltar i diskussionerna. Vår tolkning, utifrån vår studie, är 
att arbetsplatsträffarna har stor betydelse för den gemensamma reflektionen då de är tillfällen 
för möten, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
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1.0 Inledning 
Lärande inom arbetslivet har aktualiserats och fått en allt viktigare roll. Det talas idag om ”det 

livslånga lärandet” och då avses många gånger inte bara ett lärande av specifika 

arbetsuppgifter utan även kompetenser som kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga att 

kunna se helheter. Lärande och kompetens har fått en vidare innebörd än tidigare. Att en 

effektiv produktion inte ”har råd” med outnyttjad kompetens är en vedertagen uppfattning. 

Genom att satsa på lärande och kompetens kan man vinna produktivitet och 

kvalitetsutveckling (Ellström 1996). Det ekonomiskt-rationella synsättet på lärande i 

arbetslivet har länge varit den mest dominerande uppfattningen när det gäller vilken funktion 

lärande och kompetensutveckling har i en verksamhet (Nilsson 2004). 

 

Det lärande som sker utanför utbildningsinstitutionerna, t.ex. i arbetslivet, kallas informellt 

lärande. Det informella lärandet kan vara planerat, exempelvis självstyrt lärande eller lärande 

i samband med deltagande i utvecklingsprojekt i form av erfarenhetsbaserat lärande. Den 

största delen av det informella lärandet sker enligt Per-Erik Ellström (1996, 2004) oplanerat, 

spontant och omedvetet, integrerat med det dagliga arbetet. Detta omedvetna 

”vardagslärande” kan senare ”plockas fram” och användas för reflektion. 

 

Ellström (2004) menar att det informella lärandet som sker i vardagen många gånger är 

innovativt och nyskapande men samtidigt sker mer eller mindre obemärkt. Genom att 

synliggöra och erkänna det informella lärandet, ”vardagslärandet”, blir det officiellt och 

därmed blir det också lättare att understödja och stötta. Det handlar dels om att 

medvetandegöra och dels om att tillvarata de möjligheter till lärande som finns. Arbetet måste 

organiseras så att både verksamhetsmål och utrymme för lärande tillgodoses. Det krävs också 

en balans mellan ”rutin och reflektion” som Ellström (1996) uttrycker det. Organisationen 

måste bland annat hitta attraktiva forum för utbyte av erfarenheter och idéer. Ett forum som 

finns i nästan alla organisationer är arbetsplatsträffar eller personalmöten. 

 

Flera forskare betonar reflektionens betydelse för lärande (Ellström 1996, 2004, Illeris 2001). 

Hur kan arbetsplatsträffar och personalmöten organiseras för att skapa möjlighet till 

gemensam reflektion och vilken betydelse får dessa reflektioner för vardagslärandet? 
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1.1 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt:  

I bakgrundsavsnittet, avsnitt 2, presenteras några erkända teorier om lärande i arbetslivet, 

reflektion och dess betydelse för lärandet. Vidare redogörs för det organisationspedagogiska 

perspektivet och vad lagen säger om samverkan och delaktighet i arbetsmiljöfrågor. Syftet för 

vår studie och de frågeställningar vi valt att fördjupa oss i framgår av avsnitt 3. 

 

I metodavsnittet, avsnitt 4, redovisar vi det tillvägagångssätt vi valt för undersökningen och 

redogör för genomförandet. De etiska överväganden vi gjort redovisas i avsnitt 5.  

 

Därefter följer resultatavsnittet, avsnitt 6, där vi presenterar de data som framförallt erhållits 

genom observationer, samt våra tolkningar och analyser av dessa. Då resultatdelen är 

omfattande har vi valt att göra en sammanfattning av resultatet i avsnitt 6.4.  

 

I det sista avsnittet, avsnitt 7, diskuteras våra resultat i förhållande till bakgrunden. Den valda 

metoden diskuteras och slutligen presenteras några iakttagelser utanför studiens ram och 

förslag på framtida forskning. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Vad är lärande? 

Ellström (1996) menar att beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som används kan 

begreppet lärande få olika definitioner, men att den grundläggande betydelsen är gemensam 

oavsett teoretiskt synsätt. Ellström definierar lärande enligt följande: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat av 

individens samspel med sin omgivning (Ellström m fl 1996, s 147).  

 

2.2 Lärande med ett konstruktivistiskt perspektiv  

Vi har valt att utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Det konstruktivistiska 

sättet att se på lärande härstammar från den schweiziske kunskapsteoretikern Jean Piaget 

(Illeris 2001). Individens lärande ses inte som något som är skilt från omgivningen utan som 

en social process som individen konstruerar i samspel med omgivningen. Piaget utgår i sin 

läroteori från en kognitiv syn på lärande. En individ påverkas ständigt av nya intryck från sin 

omgivning; intryck som individen bearbetar genom att sortera och organisera intrycken 

mentalt. Individen relaterar till de psykiska/mentala strukturer som redan finns. Människan 

handlar utifrån sin förståelse av verkligheten och genom att göra nya erfarenheter och 

reflektioner förändras uppfattningen om oss själva och omvärlden (Sandberg & Targama 

1998). Uppfattningen är att det är individens aktiva förhållande till sin miljö som styr den 

mänskliga utvecklingen. En åtskillnad görs mellan lärande som sker genom att lägga till, dvs. 

att addera något till befintliga strukturer och lärande som sker genom att rekonstruera dvs. att 

överge gamla strukturer och lägga till nya. Individen strävar oavbrutet efter jämvikt i 

förhållande till sin omgivning. Teorin är i grunden en processförståelse eftersom ombildande 

och nyskapande av strukturer är något som ständigt pågår (Illeris 2001, Ohlsson 1996). 

Individen länkar kunskap till handling och handlingar är alltid riktade mot något. Kunskap 

och handling leder till och utgör tillsammans steg i en förfiningsprocess som individen 

fortlöpande konstruerar och bedriver (Bjerlöv 1999). Det innebär att lärande och arbete ska 

ses som en helhet och en fortlöpande process. (Ellström m fl, 1996, 2004). 

 

2.3 Lärande i arbetslivet – balansen mellan utförandets logik och utvecklingens 

logik  

Ellström (2005) menar att lärande i arbetslivet sker i två olika logiker vilket kan beskrivas 

som att det finns en dubbelhet i sättet att se på arbetslivets lärande. Enligt tradition finns 

sedan länge en uppfattning att lärande i arbetslivet främst är instrumentellt och 
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produktionsinriktat utan större utvecklingsmöjligheter för den anställde. Samtidigt finns det 

en linje som ser mer utvecklingsinriktat på lärande. Ett effektivt arbete kännetecknas inte bara 

av maximal kvantitet och kvalitet utan utmärks även av lärande genom ständig utveckling i 

form av ökad kunskap och kompetens. Genom att ta vara på och utveckla organisationens 

mänskliga resurser främjas också organisationens utveckling. Uppfattningen inom denna 

riktning är att det mesta av lärandet sker i det vardagliga arbetet och inte genom att gå på kurs. 

Ellström (2005) använder benämningarna utförandets respektive utvecklingens logik för 

denna dubbelhet.  

 

Med utförandets logik ligger strävan i att finna och tillämpa hållbara effektiva rutiner och 

stabilitet över tiden. Detta medför att fokus hamnar på att lösa problem som uppstår genom att 

tillämpa gällande regler och metoder. Det finns ingen önskan om nytänkande utan snarare en 

önskan om att lära sig vad som gäller. Det egna handlingsutrymmet för att lösa uppgiften blir 

därigenom begränsat. Genom att använda sig av fasta rutiner för vissa uppgifter kan utrymme 

lösgöras för mer utvecklingsinriktade uppgifter. Utförandets logik samverkar med 

utvecklingens logik. Utvecklingens logik står för nytänkande och alternativa lösningar. 

Reflektion och utforskande används för att lösa svårigheter. Genom kritisk reflektion och eget 

handlande provas olika lösningar. Medan utförandets logik står för homogenitet står 

utvecklingens logik för heterogenitet. Vilken innebörd som läggs i begreppet lärande och 

även hur arbetet organiseras får betydelse för vilka villkor för lärande som råder i en 

organisation. Den tillämpade logiken styr vad som lärs och hur det lärs men är även av 

betydelse för hur man organiserar för att integrera lärande i arbetet. Ellström (2005) menar 

dock att det finns stöd för båda logikerna och svårigheten ligger i att hitta rätt balans mellan 

dem. 

 

2.4 Lärnivåer  

Lärandet ser olika ut i utförandets- och utvecklingens logik och i detta avsnitt ska vi beskriva 

hur lärande kan uppfattas i de två logikerna. 

 

Organisationsforskarna Chris Argyris och Donald Schön (Illeris 2001) har utvecklat en teori 

om hur lärande sker i organisationer utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv. Argyris och 

Schöns begrepp om single- och doubleloop learning har varit betydelsefulla inom 

organisationsforskningen och är fortfarande aktuella och används både för organisatoriskt och 

individuellt lärande.  
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En singleloop kan beskrivas uppstå när en organisation ändrar på rutiner eller regler för att 

korrigera något som fungerar felaktigt medan doubleloop är när organisationen ändrar på 

målen för verksamheten (Ohlsson 2001). Argyris och Schön (Illeris 2001) har ett 

organisationsperspektiv och menar att en organisation utvecklas genom att medarbetarna 

individuellt utvecklar sig i samspel med andra. Tankarna har sin utgångspunkt i Piagets 

kognitiva teori om assimilation och ackommodation. Flera forskare har vidareutvecklat 

Piagets teorier och menar att lärande kan delas upp i olika lärnivåer. Benämningarna skiljer 

sig åt forskare emellan samtidigt som innebörden är densamma eller likartad. Lärande kan 

delas upp i framförallt två olika nivåer; lärande i den lägre ordningen och lärande i den högre 

ordningen. 

 

Lärande i den lägre ordningen (singleloop) avser lärande där individen lär sig något utifrån 

givna mål och förutsättningar. Individen som lär ifrågasätter inte dessa och försöker inte 

heller att förändra dem. Individen anpassar sitt handlande efter omgivningen och efter ändrade 

förutsättningar. Lärandet handlar om att lära sig hantera något som av tradition anses vara det 

”rätta sättet” (att göra saker rätt) och uppgiften är ofta rutinbetonad och standardiserad. Den 

högre ordningens lärande, (doubleloop) avser lärande som är nyskapande. Individen 

ifrågasätter de grundläggande förutsättningarna och skapar då en möjlighet att förändra 

invanda rutiner för problemlösning. Man ifrågasätter varför man gör det som man gör. Det 

kanske visar sig att de problem som man arbetat med egentligen är någon annans problem att 

lösa. Genom kritisk reflektion nås insikten att det är de grundläggande förutsättningarna som 

är fel (att göra rätt saker) och detta leder till förändrade värderingar och antaganden. Den 

högre lärnivån är mer ansträngande och kräver mer psykisk energi än den lägre nivån. (Maltén 

2000, Ellström 1996, 2004, Sandberg & Targama 1998, Tranquist 2004).  

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av singleloop och doubleloop Källa: Tranquist 2004. 
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Lärande bör ske både i den lägre och i den högre nivån. De olika nivåerna medför olika sätt 

att tänka kring lärande och också hur man praktiskt gynnar lärande. Trots detta samverkar 

nivåerna med varandra. Forskningsresultat visar att särskilda insatser krävs för att inte den 

lägre nivåns lärande (utförandets logik) ska ta överhanden över den högre nivåns lärande 

(utvecklingens logik). Ett kortsiktigt effektivitetstänkande kan vara en av anledningarna till att 

den lägre nivåns lärande i allmänhet premieras. Det är inte enbart ledningsstrategier som 

innebär frigörande av tid för reflektion som är viktigt för den högre nivåns lärande utan även 

alla anställdas subjektiva medvetenhet av vikten av lärande (Ellström 2005). 

 

2.5 Erfarenhetslärande  

Erfarenhet ses ofta som ett viktigt komplement till formell utbildning. Erfarenhet medför att 

vi har personliga och direkta kunskaper om något, till skillnad mot den indirekta kunskap som 

erhålls i skolan och i andra utbildningssammanhang. Knud Illeris (2001) poängterar att för att 

tillägna oss erfarenhet måste erfarenheten som sådan vara av subjektiv väsentlig betydelse för 

oss, både innehållsmässigt, känslomässigt dvs. att vi blir engagerade och motiverade, samt 

socialt, att vi lär oss något som berör förhållandet till vår omvärld. Erfarenhetslärande sker 

kontinuerligt, det är en sammanhängande process och inte bara enstaka byggstenar. Individen 

måste vara aktivt närvarande och självmedveten i de situationer och miljöer där lärande sker. 

Erfarenhet skapas alltid i ett socialt sammanhang.  

 

Ellström (1996) drar slutsatsen att erfarenhetslärande inte kan ske utan stöd av planerade 

utbildningsinsatser eftersom det är svårt för individen att på egen hand tolka sina erfarenheter 

och utveckla kunskap från dem. Att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte och reflektion är vid 

sidan av utbildning ett annat sätt att stödja erfarenhetslärande. 

 

I formella utbildningssammanhang har erfarenhetspedagogiken rönt stor framgång men Illeris 

(2001) anser att tillbakablickande på tidigare erfarenheter inte är lika intressant som den 

framåtinriktade orienteringen mot nya utmaningar och erfarenheter. Lena Wilhelmsson (1998) 

påpekar att det erfarenhetsutbyte som sker inom en grupps gemensamma perspektiv befäster 

den kunskap som stämmer med de uppfattningar som redan existerar i gruppen. Det beror på 

att erfarenheterna inte utmanas tillräckligt. Den konkreta erfarenheten är viktig som 

utgångspunkt för gemensam reflektion. I nästa avsnitt beskriver vi reflektionen och dess 

betydelse för lärandet mer ingående. 

 



7 

  

2.6 Reflektion 

Wilhelmsson (1998) menar att en av de viktigaste uppgifterna för den som anser att kunskap 

konstrueras av individen och att lärande är förändring av denna kunskap, blir att skapa goda 

förutsättningar för reflektion.  

 

Reflektionens betydelse för lärande och utveckling har uppmärksammats de senaste 

årtiondena (Tranquist 2004). Fortfarande kan dock begreppet ”reflektion” vara negativt laddat 

för många människor. Det är den svaga motsatsen till handling. Det associeras med forskare, 

akademiker och något som människor ägnar sig åt i hängmattor (Docherty 1996). 

 

Reflektion kan ha flera innebörder. Den semantiska innebörden är tillbakaböjning vilket 

kommer av det latinska verbet reflecto, ”böja bakåt”, ”vrida på”, ”kröka sig bakåt”, 

”omvända” (Nationalencyklopedin 1994). Reflektion är en optisk process som innebär att ljus 

sprids bakåt, framförallt avses den ljusspridning som inträffar då ljuset träffar en blank yta, 

alltså spegling. Illeris (2001) påpekar att reflektion kan ha två betydelser; dels eftertanke dels 

spegling. Vid eftertanke funderar man närmare på en viss händelse. Vid spegling fokuserar 

man på den betydelse som ett fenomen har för en själv och värderar det med den egna 

identiteten som mätinstrument. Förmåga till reflektion/spegling benämns reflexivitet. I denna 

uppsats använder vi begreppet reflektion framförallt i betydelsen eftertanke. 

2.6.1 Reflektionsprocessen 

Illeris (2001) menar att processen med eftertanke eller reflektion sätts igång genom ett 

samspel där något lämnades ofullständigt eller inte riktigt färdigbehandlat. En kognitiv 

dissonans har uppstått. Efter en viss tidsförskjutning uppstår en eftertanke. Eftertanken blir en 

form av problemlösning där en situation reds ut genom en efterföljande bearbetning.  

 

Enligt Gunnar Handal (1996) innehåller reflektionsprocessen flera faser. Vi hämtar fram och 

granskar det som skett och försöker återuppväcka de känslor vi hade i förhållande till det som 

skedde för att använda dem som drivkraft i reflektionsprocessen. Känslorna kan hjälpa oss att 

få fram vad som var viktigt i den upplevda händelsen. Vi omvärderar erfarenheten vilket kan 

innebära att vi utvecklar andra idéer, begrepp, känslor som möjliggör att knyta de nya 

erfarenheterna till våra kognitiva strukturer och ev. förändra dem. De frågor som ställs i en 

reflektionsprocess är: 
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• Vad skedde? 

• Vad kände jag/vi i förhållande till det som skedde? 

• Vad innebär detta? 

Reflektionen hjälper oss skapa mening åt upplevelser och knyta samman dessa med 

existerande strukturer av innebörder och eventuellt förändra dem (Handal 1996). 

2.6.2 Reflektion i handling 

I vardagsarbetet utförs en mängd handlingar som grundar sig på kunskaper som är 

underförstådda. Det är svårt att beskriva dessa kunskaper och man kan därför kalla dem för 

tysta kunskaper. Yrkesmänniskan känner igen situationer och känslor hos sig själv som 

situationen väcker och ”vet” intuitivt hur hon ska handla även om hon inte kan formulera 

vilka bedömningar hon gjort. Donald Schön (1983) menar att det finns en kunskap 

inneboende i handlingar, ett ”know-how”. Ofta är vi omedvetna om att vi har tillägnat oss 

denna kunskap och vi har svårt att beskriva den. Vi gör dessa handlingar, igenkännanden och 

bedömningar spontant utan att tänka på dem. Schön (1983) kallar det också för kunskap-i-

handling. 

 

När de intuitiva handlingarna leder till överraskningar, positiva eller negativa eller bara 

oväntade, reagerar vi med reflektion-i-handling (reflection-in-action). Reflektionen är 

framåtsyftande och handlar om hur man ska gå vidare. Vi börjar fundera på hur och varför det 

överraskande resultatet uppstod. Den tysta kunskap som ligger till grund för handlingen och 

som växt fram av erfarenheter kan bli medveten för oss och när den blir föremål för kritisk 

granskning kan vi få ny förståelse för den unika och osäkra situation som uppstått. Denna 

reflektion kan ske snabbt ”i ett ögonblick” eller under lång tid beroende på situationen (Schön 

1983). 

 

Reflektion-i-handling är viktig i många yrken, speciellt de som innehåller en hög grad av 

oförutsägbarhet, t.ex. yrken där man arbetar med människor som socialarbetare, där den också 

kan sägas vara nödvändig (Tranquist 2004). 

 

Den skickliga yrkesmänniskans reflektion är av avgörande betydelse för hur hon griper sig an 

besvärliga och avvikande situationer. Om ”överraskningen” inte passar in i det know-how 

som vi har kan reflektionen ändra karaktär, bli djupare och kritiskt granska och ifrågasätta den 

ursprungliga förståelsen, bygga upp en ny förståelse och prova den genom experiment. Ibland 
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kan detta göras med känslans hjälp. Reflektionen kan även bidra till nya sätt att formulera 

problem eller leda till att vi kritiskt granskar de värderingar som har lett oss in i den okända 

situationen (Schön 1983).  

 

Om arbetet mer och mer präglas av specialisering och rutiner blir know-how allt mer 

underförstådd och ”tyst” och yrkesmänniskan går miste om tillfällen att fundera över vad hon 

gör. Gamla invanda rutiner låser fast hennes tysta kunskaper och osäkerhet blir då ett hot 

(Schön 1996). En rutinisering av handlingar kan medföra att handlingarna försvinner ur 

medvetandet (Larsson 1996). 

 

2.7 Gemensam reflektion och kollektivt lärande 

Personers förståelse av sitt arbete är grunden för mänsklig kompetens. Därför borde 

förståelsen också vara grunden för lärandet i arbetet. Den vanligaste formen av lärande sker 

inom ramen för den befintliga förståelsen av arbetet. Reflektionen är en central förutsättning 

för att åstadkomma lärande genom förändring av förståelse (Sandberg & Targama 1998). Ett 

kollektivt lärande innebär att skapa gemensam förståelse av en arbetsgrupps uppgifter genom 

dialog och kommunikation. I en ständigt pågående gemensam kommunikativ process kan 

gruppens gemensamma kompetens bli större än summan av varje enskild gruppmedlems 

kompetens (Granberg & Ohlsson 2005). 

2.7.1 Språket och dialogens betydelse för reflektion 

Många forskare betonar den gemensamma, kollektiva, reflektionens betydelse. Eftersom 

reflektionen förutsätter medvetenhet, ett språk, är det viktigt att verbalisera sina erfarenheter. 

Det gör reflektionen till en social process eftersom språket och de begrepp som vi använder är 

socialt skapade och representerar en socialt konstruerad verklighet (Handal 1996).  

 

Ett reflekterande samtal är: ”ett maktfritt samtal mellan likvärdiga parter om ett 

sakförhållande av gemensamt intresse, där det bättre argumentet får råda” (Handal 1996, s 

115). I ett reflekterande samtal är det också viktigt att de samtalande ställer frågor och 

ifrågasätter, att man tillsammans fördjupar och problematiserar (Granberg & Ohlsson 2005). 

 

I dialog med andra skapas en gemensam förståelse (Sandberg & Targama 1998). Genom 

dialogen utvecklas en gemensam syn på hur man ska handla och det uppstår ett kollektivt 

medvetande (Granberg & Ohlsson 2005). Wilhelmsson (1998) menar att drivkraften för det 
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kollektiva lärandet är en gemensam problematik som arbetsgruppen öppet kan reflektera kring 

och som är av sådan karaktär att det är viktigt att försöka förstå den bättre och kanske att 

försöka lösa den. Genom att reflektera framåt kan arbetsgruppen lära sig hur man på bästa sätt 

ska hantera kommande problem (Granberg & Ohlsson 2005). 

 

Det är viktigt att man i arbetsgruppen har en gemensam kunskap om sin gemensamma 

verksamhet, att man lär känna varandras förståelse och att man tillsammans kan reflektera 

över det fortsatta arbetet. Eftersom reflektion är en krävande process kan det kännas som ett 

stöd att reflektera tillsammans med arbetskamraterna samtidigt som det vidgar perspektivet 

och ökar idéflödet (Handal 1996). En viktig förutsättning är att gruppen känner trygghet i 

samtalssituationen. Problematisering och reflektion riskerar att försvåras om arbetsgruppen är 

alltför homogen eftersom den homogena gruppen ofta inte inrymmer några större 

motsättningar (Wilhelmsson 1998). 

 

Det är vanligt förekommande att dialog förknippas med något som alltid är positivt och som 

automatiskt leder till lärande. Wilhelmssons (1998) studie om samtalsmönster, 

perspektivförändring och lärande i gruppsamtal visar att det inte alltid är fallet och utpekar 

framförallt dominansförhållanden som en bidragande faktor till detta. Dialog kan vara 

negativt för enskilda personer. 

2.7.2 Individen i gruppen 

Människor som ingår i en arbetsgrupp har olika sätt att se på saker bland annat beroende på 

att de har olika erfarenheter, olika utvecklat tänkande men även olika tillträde, inflytande eller 

utrymme i gruppen. Hur varje enskild individ tolkar och förstår uppgiften är avhängt av vad 

individen bär med sig. De individuella olikheterna är positiva för gruppens kollektiva lärande.  

 

En arbetsgrupp är inte något konstant, utan förutsättningar och potential förändras fortlöpande 

genom att gruppmedlemmar byts ut och att erfarenheter utanför arbetsgruppen påverkar 

befintliga medlemmar. För de individer som är ”gamla i gården” har de kognitiva strukturerna 

bildats genom bl.a. påverkan av befintlig organisationskultur medan det för en ”ny” medlem 

är uppbyggda på mer allmänna kognitiva strukturer. Detta kan innebära både stabilitet och 

förändring (Granberg & Ohlsson 2005). 
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2.7.3 Förutsättningar och hinder för reflektion och lärande 

Faktorer som gynnar lärande menar Ellström (2005) är bland annat erfarenhetsbyte och 

reflektion, delaktighet i målformulering, planering och verksamhetsutveckling samt att det ges 

tillfälle och tillåtelse att experimentera för att pröva olika handlingsalternativ. För att skapa 

tillfällen måste tillräcklig tid för reflektion ges. Tid är en viktig faktor för reflektion (Handal 

1996).  

 

Wilhelmsson (1998) drar flera slutsatser om reflektionens betydelse för lärande i 

dialogsamtal. Individernas förmåga till reflektion är av stor betydelse för den samtalsmiljö 

som skapas och en hög reflektionsförmåga innebär bland annat ett aktivt förhållningssätt. 

Individens reflektionsnivå är avhängig hennes kunskapssyn. När individen har en aktiv 

kunskapssyn, där hon anser att hon själv är medskapare till sin kunskap, följer en aktiv och 

reflekterande inställning. En individ med hög reflektionsförmåga är beredd att argumentera 

för sina egna perspektiv men även att ompröva dem. Hon är beredd att argumentera mot 

andras perspektiv men även att skifta till dem och integrera dem. Den individ som kan 

förhålla sig kritiskt reflekterande kan utveckla ett lärande även om gruppsamtalet inte har 

varit det ideala.  

 

För gruppens möjligheter till lärande är den överordnades förmåga till kritisk självreflektion 

betydelsefull. Den överordnade måste vara kritisk självreflekterande över sin egen roll i 

gruppsamtalet, då den överordnades hierarkiska maktposition kan spela stor roll för de 

underordnade (Wilhelmsson 1998).  

 

Faktorer som enligt Ellström (1996) begränsar förutsättningar till kollektivt lärande är bl.a. 

revirtänkande, vi-dom känsla, misstänksamhet och bristande tillit. 

 

Jon Ohlsson (1996) har studerat det kollektiva lärandet bland anställda inom barnomsorgen. 

Han har kommit fram till att ett hinder för det kollektiva lärandet uppstår när den 

gemensamma reflektionen förhindras och kommunikationen blockeras exempelvis genom att: 

• Man accepterar en viss ordning då man låter bli att reflektera över ”självklarheter”. 

• Bara vissa pratar med varandra, styr samtalen och det som räknas som kunskap medan 

vissa aldrig får komma till tals. 

• Det finns en konflikträdsla i gruppen. 
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Wilhelmsson (1998) fokuserar på att det finns en skillnad mellan män och kvinnor i deras 

dialogkompetens. Kvinnor har lättare att lyssna och samtala med andra beroende på deras 

omsorgsrationalitet som grundar sig i deras drivkraft att ta hänsyn till andra. Viljan att 

samspela med andra gör att man lätt glider med i samtalen och undertrycker skilda åsikter. 

Med denna samtalsstil förblir samtalet oreflekterat och hindrar gemensam reflektion och 

kollektivt lärande. 

 

2.8 Kritik mot ständigt lärande  

Illeris (2001) anser att det finns skäl till att inte enbart vara positiv till tankarna om livslångt 

och ständigt lärande. Dagens krav på ständig förändring och utveckling får som konsekvens 

att individens försvar förvandlas till öppen sårbarhet. Att vara öppen för förändringar innebär 

samtidigt att sammanhanget och identiteten sätts på hårda prov. 

 

Även Ohlsson (2001) är av den uppfattningen att det inte är odelat positivt med 

kompetensutvecklingskraven och tankarna om den lärande organisationen. Den gängse bilden 

av den lärande organisationen är att total harmoni råder. Det ”goda arbetet” är lika med ett 

effektivt arbete som blir effektivt genom att individen ständigt utvecklar sig och dessutom 

verkligen vill det. Ohlsson (2001) refererar till Coopey som menar att det trots allt är olika 

maktförhållanden som styr. Medarbetarens ökade frihet och handlingsmöjligheter styrs ändå 

av dem som bestämmer. Organisationen utövar och kontrollerar men på ett mer dolt sätt. 

Genom att skapa en stark företagskultur som premierar ständigt lärande, som ger flexibla 

arbetstider, som uppmuntrar medarbetarna att alltid tänka på organisationens visioner, att 

ställa upp i tid och otid pressas individen att arbeta alltmer och att ständigt utvecklas. Följden 

blir att arbetet tar mer tid av individens disponibla tid och det ökade handlingsutrymmet kan 

sägas stå för både frihet och ofrihet. 

 

I ett lärosammanhang, menar Illeris (2001) skapar dagens krav på flexibilitet och 

förändringsvillighet ett ökat behov av reflektion och fastare strukturer. Det krävs som 

Ellström (1996) uttrycker det en balans mellan rutin och reflektion. 
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2.9 Organisationspedagogik 

De senaste åren har uppmärksamheten skiftat från olika sätt att organisera för lärande till de 

processer som främjar lärande. I ett organisationspedagogiskt perspektiv använder man 

pedagogiska teorier och relaterar dem till hur verksamheten t.ex. på en arbetsplats organiseras 

för att gynna lärande. Detta perspektiv blir ännu viktigare eftersom forskningen mer och mer 

visar på att lärandet i arbetet sker i det nära, vardagliga och småskaliga arbetet, genom 

konkreta problemlösningar och samtal mellan individer (Döös 2004). 

 

Med ett organisationspedagogiskt perspektiv är utgångspunkten både ett kognitivt och ett 

socialt perspektiv. Individer agerar inte alltid rationellt genom att tänka först och handla sen 

lika lite som att det sociala trycket alltid formar och avgör och att individer aldrig tänker 

innan individen handlar. Det går inte att bortse från det komplexa i samspelet människor 

emellan (Granberg & Ohlsson 2005). 

 

Otto Granberg & Jon Ohlsson (2005) menar att det inte går att se lärande som att det bara 

handlar om ett socialt system där interaktion och kommunikation i systemet resulterar i 

lärande. Risken finns att man bortser från individens handlingsrationalitet, hur individen 

förstår uppgiften och vilken erfarenhet individen har, med konsekvensen att individen endast 

blir en produkt av miljön.  

 

2.10 Arbetsplatsträffen 

I vardagsarbetet finns en mängd tillfällen som kan sägas vara avgörande för lärandet i 

verksamheten. Det är t ex morgonsamlingar, arbetslagsluncher och personalmöten. De kan 

utgöra en del av ett organiserat samarbete som ofta har stor betydelse för lärande och 

erfarenhetsutbyte då de är både verksamhets- och vardagsnära möten mellan arbetskamrater 

där vardagen hanteras i samtal (Döös 2004). 

 

Grundtankarna i arbetsmiljölagen, som trädde i kraft den 1 juli 1978 och antogs av riksdagen 

1977, är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Den 

ska ge ett positivt utbyte i form av arbetstillfredsställelse, gemenskap, rikt arbetsinnehåll och 

personlig utveckling. Lagen beskriver arbetsgivarens skyldigheter att utforma arbetsplatsen 

med tanke på vad som passar till olika människor men också det viktiga med att låta de 

anställda ha möjligheter att medverka i och påverka utformningen av sin egen arbetssituation 
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och arbetsmiljö för att kunna ta ett yrkesmässigt ansvar och arbeta självständigt vilket kan ha 

stor betydelse för arbetstillfredsställelsen (Ericson & Gustafsson 2002). 

 

Lagen är tydlig på att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. Lagen beskriver också att arbetstagare och arbetsgivare ska bedriva en på 

lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Tyngdpunkten i arbetsmiljölagen ska ligga i 

det lokala samarbetet, vilket är en förutsättning för att skapa goda arbetsförhållanden (Ericson 

& Gustafsson 2002). 

 

Med arbetsmiljölagens intentioner om samverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet blir de 

pedagogiska processer som sker under en arbetsplatsträff av särskild betydelse. De 

presenterade teorierna om lärande och reflektion har skapat ett fördjupat intresse hos oss, 

vilket leder fram till det syfte och de frågeställningar som följer i nästa avsnitt. 
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3.0 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas under 

arbetsplatsträffar. 

Våra frågeställningar är: 

1. Hur påverkar utformningen av arbetsplatsträffen möjligheten till reflektion för de 

anställda?  

2. Hur uttrycks reflektion under en arbetsplatsträff i ett företag?  

3. Vilken betydelse har arbetsplatsträffar för gemensam reflektion?  

 

3.1 Avgränsning 

Eftersom lärande är ett omfattande begrepp väljer vi att fokusera på fenomenet reflektion, 

som är en viktig faktor för lärande. 

 

Vi undersöker inte om det sker ett lärande under arbetsplatsträffen, bara vilka förutsättningar 

för lärande i form av reflektion som kan tänkas förekomma. Undersökningen avgränsas till ett 

företag pga. att vi inte har för avsikt att vare sig jämföra eller kunna generalisera resultaten. 

 

3.2 Definition 

I denna uppsats använder vi begreppet reflektion i betydelsen eftertanke. 
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4.0 Metod 
I detta avsnitt är avsikten att beskriva hur vi gått tillväga i undersökningen för att ge läsaren 

möjlighet att bedöma rimligheten i våra resultat. Vi har valt en kvalitativ metod eftersom 

avsikten inte har varit att mäta, jämföra eller generalisera utan vår studie är inriktad på 

upptäckt och tolkning av den pedagogiska process som sker vid en arbetsplatsträff. Ellström 

(1996) hävdar att det är brist på teoretisk integrerad och empirisk baserad forskning om 

lärandets förutsättningar, processer och utfall. När teorin inom området inte är så utvecklat 

blir frågeställningarna utforskande. Då frågeställningarna är av utforskande karaktär är en 

kvalitativ metod lämplig (Sverke i Gustavsson 2004).  

 

4.1 Metodval 

Vi har för avsikt att undersöka en speciell företeelse, en arbetsplatsträff, inom ett speciellt 

företag. Den faller inom ramen för begreppet fallstudie. En fallstudie är en studie där ett 

avgränsat system står i fokus för undersökningen. Detta system väljs för att det är viktigt, 

intressant eller för att det utgör någon form av hypotes. Fallstudien kräver ingen specifik 

datainsamlingsmetod, utan de flesta metoder kan inrymmas inom en fallstudies ram (Merriam 

1994). Fallstudien kan vara både kvantitativ och kvalitativ till sin natur, det avgörs av 

forskningsfrågan. Den övervägande delen av de fallstudier som görs är kvalitativa på grund av 

att syftet ofta är att förstå fenomenet (Bryman 1997). 

 

De vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är intervjuer och observationer. 

Undersökningen fokuserar på det sociala samspelet, relationerna och uppmärksamheten riktas 

mot sådant som annars skulle vara otillgängligt eller passera obemärkt vid studier av den 

sociala miljön. Studien kräver närhet till fenomenet och därför valdes observation som 

datainsamlingsmetod (Repstad 1999). 

 

4.1.1 Observation  

Studiens fokus är att hitta och beskriva uttryck för reflektion på ett arbetsplatsmöte, inte 

resultatet eller produkten av ett arbetsplatsmöte. För huvuddelen av vår undersökning har vi 

valt att göra en öppen observation vilket innebär att deltagarna varit medvetna om att de 

observerats samt i vilket syfte det har skett (Repstad 1999). Vi har studerat om det sker någon 

reflektion under arbetsplatsträffar och hur arbetsplatsträffarna utformats genom att göra 

observationer där vi närvarat som passiva observatörer vid två arbetsplatsträffar, där många 
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olika arbetsgrupper deltog. Orsaken till att vi valde två olika arbetsplatsträffar i stället för att 

följa en enda arbetsgrupp under två arbetsplatsträffar, är tidsaspekten. Arbetsplatsträffen hålls 

en gång i månaden och om observationen skulle innebära två träffar med samma arbetsgrupp 

så skulle undersökningen ta längre tid att fullfölja.  

4.1.2 Samtal och dokumentstudier 

Som förberedelse inför observationen genomfördes vid ett tillfälle ett samtal med företagets 

utvecklingschef samt personalchefen. Samtalet hade som syfte att ge oss information om 

företaget och deras syn på arbetsplatsträffar och lärande, men även att presentera oss för 

företagets representanter och skapa närhet.  

 

Eftersom arbetsplatsträffen ofta regleras inom det arbetsrättsliga fältet fann vi det lämpligt att 

studera de lokala kollektivavtal och policys som företaget har. I dessa har vi fått en 

beskrivning över vad företaget i fråga har för (officiell) syn på arbetsplatsträffens syfte och 

betydelse.  

 
4.2 Förförståelse 

Förförståelsen är den föreställning man har om ett fenomen. Förförståelsen har skapats genom 

tidigare erfarenheter och den innehåller också känslor inför fenomenet. När något tolkas görs 

det med förförståelsen som grund och därför är forskaren aldrig helt objektiv. Det är viktigt 

att försöka analysera sin egen förförståelse så att den medvetandegörs och tolkningen blir 

genomskinlig (Ödman i Gustavsson 2004). 

 

Vi har alla tre lång erfarenhet av yrkeslivet och har träffat och deltagit i många olika 

arbetsgrupper där syftet har varit att tillsammans diskutera och reflektera över olika aspekter 

av arbetet och arbetsuppgifterna. Däremot var det valda företaget okänt för oss. Vi har till 

exempel ingen personlig erfarenhet av företaget och vi har inga bekanta som har arbetat där. 

Däremot var vi alla tre bekanta med den typ av tjänster som detta företag säljer, och vi har 

indirekt erfarenhet av företagets tjänsteutbud från andra aktörer i branschen. 

 

Det samtal som genomfördes innan observationstillfällena och de studier av företagets interna 

dokument som vi gjort har också gett oss värdefull förförståelse för arbetsplatsträffens 

utformning och för vad som händer under personalmötet. 
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4.3 Undersökningsdesign 

4.3.1 Val av företag 

Vi ville undersöka ett företag som låg långt från våra egna erfarenheter dels för att göra nya 

erfarenheter, dels för att det finns många risker med att forska på hemmaplan. Pål Repstad 

(1999) nämner t ex risken för att forskaren förlorar distans, väljer någons sida och ev. får en 

tendens att bedöma snarare än att beskriva.  

 

De kriterier som vi hade ställt upp för vårt val av företag var ett hundratal anställda, att det 

fanns flera avdelningar eller arbetsgrupper ”på golvet” samt en bransch som inte någon av oss 

hade personlig erfarenhet av. En lista på företag som motsvarade våra kriterier gjordes, 

därefter togs telefonkontakt med de olika företagen. Vid det fjärde telefonsamtalet fick vi en 

intressent inom servicebranschen. Företaget visade stort intresse och det var inte några 

svårigheter att få access. 

4.3.2 Undersökningens genomförande 

Kontakt togs med företagets utvecklingschef som ställde sig positiv till vår förfrågan. Vi 

skrev ett kort presentationsbrev som utvecklingschefen tog med sig till de aktuella 

arbetsgrupperna där tillstånd gavs för vår undersökning. På förfrågan om arbetsgrupperna 

godkände att låta sig videofilmas under observationerna svarade en av grupperna nej. Vi valde 

därför att avstå från videofilmning även av den andra gruppen och endast använda 

bandspelare och fältanteckningar. Detta för att tolkning och analys av båda grupperna skulle 

kunna ske på likvärdiga grunder.  

 

Observationerna genomfördes 7 och 8 mars, 2006. Vi närvarade vid stormötena båda dagarna, 

samt vid en av de mindre gruppernas möte respektive dag. Vi följde en av de mötesansvariga 

båda dagarna för att båda de mindre grupperna som observerades skulle ha samma 

mötesansvarig. I början av stormötet presenterade vi kort oss själva och vår undersökning för 

om möjligt undvika distansering till deltagarna. Bandspelare användes för ljudupptagning. 

Noggranna fältanteckningar fördes utan inbördes uppdelning på vad var och en av oss skulle 

observera. Stormötet delades sedan upp i mindre grupper som fortsatte mötet i olika lokaler. 

Även under denna del av träffen användes bandspelare för ljudupptagning parallellt med att 

alla tre förde noggranna fältanteckningar.  
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4.3.3 Bearbetning och analys av resultat 

Omedelbart efter mötets slut respektive dag skrev var och en rent sina fältanteckningar. 

Ljudupptagningen från de två mindre träffarna transkriberades. Inspelningen från den större 

träffen transkriberades inte utan den har vi endast lyssnat på efter de behov som uppkommit. 

 

Efter det att ljudupptagningarna transkriberats sammanställdes data från våra fältanteckningar 

och från de transkriberade observationerna. Vi urskiljde sedan reflektionsprocesser i de olika 

samtalssekvenserna och markerade dessa med överstrykningspennor i olika färger. Genom att 

märka ut deltagarna i samtalen med D11, D12 osv. från första dagens mindre möte och D21, 

D22 osv. från andra dagens mindre möte blev det möjligt att särskilja vilket möte respektive 

dialog hänförde sig till. Att ytterligare särskilja har inte varit nödvändigt eftersom avsikten 

inte har varit att göra jämförelser mellan mötena. Samtalssekvenserna och dialogen tolkades i 

en process där vi gick från olika små delar till en helhet. Från våra fältanteckningar har även 

anteckningar om tex. kroppsspråk och andra händelser av betydelse för sammanhanget tagits 

med i tolkningen. De för undersökningen relevanta data som vi urskiljde grupperades sedan 

utifrån våra tolkningar i olika kategorier som representerar olika ämnen för reflektion.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

I en kvalitativ studie får reliabilitet och validitet inte samma betydelse som vid en kvantitativ 

studie. Här finns ingen teori att operationalisera och vanligtvis ingen önskan att generalisera 

resultat. Det finns ändå ett intresse av att undersökningen är tillförlitlig och valid. Intresset 

ligger i att veta att undersökningen verkligen fångat det fenomen som varit avsett att fånga. 

Reliabiliteten används ofta som en indikator på validiteten. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, 

dvs. frånvaro av slumpmässiga fel. Andra ska kunna upprepa undersökningen och komma till 

ungefär samma resultat. I en kvalitativ studie finns inte möjlighet att standardisera för att 

säkerställa tillförlitligheten på samma sätt som en kvantitativ studie. I stället får man försöka 

att analysera och diskutera vad som påverkar studien och på vilket sätt det kan tänkas påverka 

(Gummesson i Gustavsson 2004).  

 

Att närvara och dessutom göra en ljudupptagning av arbetsplatsträffar kunde naturligtvis 

påverka deltagarna. Det finns dessutom en risk att de observerade mötena inte genomfördes 

som ”vanliga” möten pga. att deltagarna aldrig träffat oss tidigare. Deltagarna kanske agerade 

på ett annat sätt än de brukar vid en arbetsplatsträff. Vår närvaro kan ha påverkat deltagarna 

och resulterat i att de antingen var tillbakadragna eller också överdrivet aktiva. En annan 
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reaktion på vår närvaro kan vara att deltagarna uppförde sig som de trodde att vi förväntade 

oss (Merriam 1994). Efter observationerna tillfrågades mötesansvariga om de upplevt att vår 

närvaro påverkade deltagarna och i så fall på vilket sätt. Mötesansvariga var av den 

uppfattningen att mötena ”varit precis som vanligt”.  

 

En annan aspekt är att de mötesansvariga agerade på annat sätt än de brukar, pga. att de var 

medvetna om syftet med undersökningen. För att undvika detta gavs medvetet endast en 

övergripande information om syftet med undersökningen utan att gå in på några 

frågeställningar. Vi berättade att syftet med undersökningen var att studera förutsättningar för 

lärande vid en arbetsplatsträff. Det går ändå inte att helt bortse från att mötesansvariga kan ha 

varit påverkade av vår närvaro. 

 

Ytterligare en risk med vår undersökningsmetod är att oerfarna forskare inte rätt förstår eller 

uppfattar de signaler som respondenterna uttrycker (Holme & Solvang 1997). 

Undersökningens resultat vilar på att samspelsmönster och händelsesekvenser som är 

relevanta för forskningsproblemet upptäcks. För att minska effekten av vår oerfarenhet har det 

varit av stor betydelse att noga diskutera igenom våra subjektiva fördomar och uppfattningar. 

Det har varit en fördel att vi är tre olika individer som alla har olika erfarenheter och 

referenser.  

 

Vår förförståelse är av stor vikt speciellt i tolknings- och analysprocessen. Förförståelsen 

beskrivs i ett separat avsnitt. Under tolknings- och analysprocessen har vi kontinuerligt 

diskuterat våra erfarenheter och fördomar samt vilken betydelse de haft för tolkningarna som 

gjorts. 
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5.0 Etiska överväganden 
Vi har följt de forskningsetiska principer som råder (Vetenskapsrådet 2002). Individer som 

ingår i vår studie får inte utsättas för kränkning, förödmjukelse eller psykisk skada då 

samhällets medlemmar har ett krav på skydd mot otillbörlig insyn som kallas 

individskyddskravet. Forskningen ska förutom individskyddskravet uppfylla fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet har följts genom att syfte och beskrivning av hur undersökningen ska gå 

till har uppgivits. För att minimera att deltagarnas agerande under arbetsplatsträffen skulle 

påverkas av vår undersökning gavs emellertid informationen om syftet på en övergripande 

nivå. Deltagarna upplystes om att resultatet av vår undersökning blir en c-uppsats som 

kommer att finnas på universitetet samt att de kommer att få en kopia av den färdiga 

uppsatsen om de önskar. De informerades också om att de data som erhålls i undersökningen 

inte kommer att användas till något annat ändamål än vår forskning. 

 

I regel ska deltagare samtycka till sin medverkan men i denna undersökning, som inte 

innefattar frågor av etiskt känslig eller privat natur, har samtycke av arbetsgivaren inhämtats 

då undersökningen sker på arbetstid och inom ramen för deltagarnas arbetsuppgifter. De som 

medverkar i en undersökning bör ha möjlighet att kunna avbryta sin medverkan utan negativa 

följder för dem, men eftersom detta var en obligatorisk arbetsplatsträff fanns ingen möjlighet 

för deltagarna att lämna mötet av denna orsak. En ovillig deltagare hade däremot möjlighet att 

vara passiv under arbetsplatsträffen. 

 

Vår ursprungliga tanke var att videofilma arbetsplatsträffarna, men eftersom en av grupperna 

motsatte sig detta avfärdades den idén. Deltagarna tillfrågades om de samtyckte till att 

ljudupptagning gjordes på mötet och ingen hade något emot det. Information lämnades  också 

om att kassettbanden och fältanteckningar skulle förstöras efter att transkribering gjorts av 

anteckningar och bandupptagningar.  

 

Företagets representanter upplystes om att företaget fick vara anonymt, något som de inte 

tyckte var nödvändigt. Vi har ändå beslutat att avidentifiera företaget för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer.  
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6.0 Resultat 
Avsnittet inleds med en presentation av det undersökta företaget. Avsikten är att ge en 

bakgrund till och en förståelse för resultatet från observationen av arbetsplatsträffarna. 

Uppgifterna i avsnittet om företaget är hämtade från intervjun med personalchefen och 

utvecklingschefen samt från gällande samverkansavtal och policydokument.  

 

Resultatet delas sedan upp i stormöte och smågruppsmöte eftersom mötena var olika. Under 

respektive mötesform har vi valt att dela upp resultatet efter frågeställningarna, utformning av 

arbetsplatsträffen och uttryck för reflektion. Uppdelning sker sedan efter de olika slags 

uttryck för reflektion som hittades. I resultatet återfinns många citat. Citaten är ordagrant 

återgivna från ljudupptagningen. Det förekommer oavslutade meningar och ordval som inte 

används i skrift. 

 

6.1 Presentation av företaget 

6.1.1 Bakgrundsfakta om företaget 

Det företag som är föremål för vår studie är ett lokalvårdsföretag i en större mellansvensk 

stad. Företaget bildades för knappt tio år sedan och är ett personalägt företag. 

Tillsvidareanställd personal som arbetat minst ett år får möjlighet att köpa en andel i den 

ekonomiska förening som äger aktiebolaget där man är anställd. Är man medlem har man en 

röst och det är inte möjligt för någon utomstående att bli medlem. 

 

Företaget har ca 176 årsarbetare och ca 225 anställda. Majoriteten är kvinnor, endast 7 män 

arbetar i företaget. Heltidsarbete är relativt vanligt. Personalomsättningen är låg och 

medelåldern hög. Jämfört med branschen i övrigt är sjukfrånvaron låg.  

 

Tillsvidareanställd personal är anställd inom företaget och inte på städobjektet vilket är 

vanligt i branschen. Om företaget förlorar ett städobjekt placeras den fast anställda personalen 

på andra objekt. Visstidsanställda får vara kvar eller flyttas till det uppsagda objektet och 

arbetar där så länge objektet tillhör företaget. Det är vanligt förekommande att 

visstidsanställda får gå över till det företag som sedan tar över objektet.  

 

Lokalvårdsbranschen är en mycket konkurrensutsatt bransch. Det undersökta företaget har 60 

procent av städobjekten i offentliga miljöer och 40 procent är privata kunder. Företaget siktar 
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mot att få fler privata kunder eftersom det ofta innebär mindre objekt och det blir inte lika 

kännbart om man förlorar en kund.  

 

Sommaren 2005 växlade företaget arbetsgivarorganisation vilket innebar nya kollektivavtal. 

Det innebar också lägre kostnader och ett bättre kostnadsläge i konkurrensen om 

städobjekten. För personalen innebar det färre semesterdagar och lägre övertidsersättningar.  

 

Tidigare hade företaget samordnare som ansvarade för arbetsplatsträffar. Varje samordnare 

ansvarade för ca 30 personer och personerna träffades i olika smågrupper. Detta fungerade 

inte bra bland annat för att det tog för mycket tid och för att risken fanns för att olika 

samordnare lämnade olika information.  

6.1.2 Ny utformning av arbetsplatsträffar 

From 1 september, 2005 har man använt sig av en annan modell. Företaget genomför 

arbetsplatsträffar under fyra dagar, måndag till torsdag kl. 13.00-15.00, en vecka varje månad. 

De anställda delas in i fyra geografiskt sammansatta grupper som har arbetsplatsträff samma 

veckodag varje månad. Varje tillfälle hålls ett stormöte och fyra smågruppsmöten. Varje 

storgrupp delas sedan in i mindre grupper som var för sig diskuterar igenom den information 

man fått under stormötet. Mötesansvariga är utvecklingschefen, personalchefen samt två 

coacher, en slags arbetsledare. Dessa fyra personer håller sedan i varsin mindre grupp. Genom 

det nya sättet att organisera arbetsplatsmötena har företaget för avsikt att reducera risken att 

information omtolkas. Nu underlättas för samtliga att få samma information. Mötena är 

obligatoriska och närvarolista förs. Vid det förberedande samtalet fick vi information om att 

protokoll fördes vid mötena men efteråt fick vi den motsatta uppgiften att detta inte görs utan 

varje deltagare får en dagordning där de själva för anteckningar. 

6.1.3 Arbetsplatsträffarnas syfte 

Arbetsplatsträffen i företaget har tre huvudfunktioner enligt företagets samverkansavtal. 

Arbetsplatsträffen ska vara dels ett beslutsmöte, dels ett informationsmöte och slutligen ett 

forum för lärande och utveckling. Lärande ska ske för att få kunskap om företaget, miljö, 

organisation, avtalsbyte m.m. Nyckelord för en effektiv verksamhet är enligt företaget hög 

delaktighet, öppen kommunikation samt ett effektivt samverkanssystem. Varje medarbetare 

har ett verksamhetsansvar och det ansvaret delas in i områdena produktion, ekonomi, kvalitet 

personal/arbetsmiljö samt information/marknadsföring. Vid det förberedande samtalet 
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berättade representanterna för företaget att de anser sig vara en ”lärande organisation” där 

förståelsen är viktig. 

 

6.2 Stormötet och dess utformning 

Arbetsplatsträffarna inleddes med ett stormöte som omfattade ca 25-30 personer. Tidslängden 

för mötena var satta till totalt två timmar, och mötena skulle börja klockan 13.00 och sluta 

klockan 15.00. Det var klart uttalat att mötet måste vara slut klockan 15.00. Enligt uppgift var 

stormötet planerat till en timme och smågruppsmötet till en timme. Mellan stormötet och 

smågruppsmötet var en kortare rast inlagd då det finns tillfälle att dricka kaffe och äta frukt. 

Första dagen höll stormötet på en timme och en kvart. Den andra dagen varade stormötet i en 

timme och fem minuter. Mötena var obligatoriska och närvarolista fördes. Vi observerade att 

endast enstaka deltagare förde anteckningar under mötena. 

 

Lokalens utformning och deltagarnas placering 

Lokalen som användes var stor och avlång. Fönster fanns på båda kortsidorna mot sydöst och 

nordväst. Båda långa väggarna var fönsterlösa. Lokalen var utsmyckad med diverse textilier 

som en av de anställda gjort. Inredningen bestod av ett ovalt sammanträdesbord och på ena 

änden hade man skarvat med några vanliga rektangulära bord. Samtliga 32 deltagare hade fått 

plats vid bordet men några som kom sent valde att sätta sig vid ena kortväggen där några 

stolar stod. Deltagarna kom efterhand in i lokalen och de första placerade sig planlöst kring 

bordet. De senare tycktes enligt vår tolkning planera sin placering efter övriga deltagare 

genom att söka upp bekanta och sätta sig bredvid dem. Någon deltagare ändrade sin 

ursprungliga placering när andra som hon uppenbarligen kände satte sig vid en annan plats 

kring bordet. Mötesansvariga satt inte med vid bordet första dagen. Två av dem stod upp 

längs ena långsidan och de andra vid ena kortväggen. Andra dagen satt en mötesansvarig med 

vid kortändan på bordet och den andra stod upp på långsidan. 

 

Deltagarna 

Antalet deltagare vid stormötet första dagen var 29 personer och andra dagen 32 personer, 

inklusive mötesansvariga. Första dagen var samtliga deltagare kvinnor medan det under andra 

dagen deltog fyra män. Ett fåtal av deltagarna var av utländsk härkomst första dagen, några fler 

andra dagen. Hudfärg, slöja samt språklig brytning tyder på utländsk härkomst. Enligt vår 

tolkning fanns det inte några deltagare yngre än 25 år närvarande vid mötet. 
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Vid tre tillfällen var det mobiltelefoner som ringde och samtalen besvarades, vilket 

resulterade i att personer avlägsnade sig ur lokalen mellan 10 sekunder och 10 minuter. Detta 

kommenterades inte. Två till tre deltagare kom för sent till stormötet vilket inte heller 

kommenterades.  

 

Dagordning 

Att delge samtliga deltagare samma information inom olika ämnesområden är det primära 

syftet med stormötena enligt den information vi fick vid det förberedande samtalet. En 

dagordning delades ut vid mötets början. Den bestod av fasta punkter såsom ekonomi, 

personal och arbetsmiljö, produkt och miljö, marknad och försäljning. Under varje rubrik 

hade någon av de mötesansvariga skrivit dit dagens ärenden i punktform. På dagordningen 

nämns också att ”laget runt” ska genomföras i de mindre grupperna I början av mötet första 

dagen tillfrågades deltagarna om någon hade ”övriga frågor”. Tre övriga frågor anmäldes 

första dagen. Andra dagen tillfrågades deltagarna i slutet av stormötet, mötesansvarig 

ursäktade sig då med att han glömt bort att fråga om övriga frågor vid mötets början.  

 

Stämningen 

Stämningen på båda stormötena kan beskrivas som gemytlig. Flera av deltagarna verkade inte 

ha några problem att uttrycka sig i en större grupp och blev tämligen dominerande när det 

gällde att svara på frågor och kommentera de ärenden som behandlades. Det var vanligt 

förekommande vid stormötena att deltagarna pratade med bordsgrannarna. Några deltagare 

satt helt tysta hela tiden. Stundtals var det livligt och mycket sorl i lokalen men det förekom 

även sekvenser då det var helt tyst i lokalen medan mötesansvarig pratade. Vid ett tillfälle på 

stormötet, då frågan om våraktivitet diskuterades, observerades att en förslagsställare snabbt 

”slogs ner” av övriga deltagare på grund av sitt förslag på aktivitet.  

 

Mötesansvariga 

De mötesansvariga relaterade personligen till flera olika individer och gav intryck av att 

känna de flesta bra. Observationen visade att mötesansvariga hade olika roller som de växlade 

mellan. I vissa lägen var en bestämd och strikt vilket då lättades upp av en annan av de 

mötesansvariga med skämt och ”överslätningar”. I andra lägen var den person, som var 

bestämd och strikt, mycket skämtsam. En av mötesansvariga fick ibland enligt vår tolkning en 

något auktoritär ton gentemot deltagarna. En tredje mötesansvarig hade en lågmäld 

framtoning och blev respektfullt bemött av mötesdeltagarna. Enligt uppgift fanns en fjärde 
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mötesansvarig med på mötet, men den personen höll en låg profil och det var först vid slutet 

av andra dagens stormöte som vi förstod vem det var. De tre aktiva mötesansvariga växlade 

uppgiften att leda mötet mellan varandra på ett sätt som verkade spontant men som enligt vår 

åsikt fungerade bra. En strategi från de mötesansvarigas sida verkade vara att ofta fråga 

deltagarna ”Vad tycker ni? Vad säger ni om det här?”, samt att fråga ”Varför gör ni så? 

Varför tycker du det?” när åsikter uttrycktes. Vår tolkning är att mötesansvariga skapar 

förutsättningar för problematisering och reflektion. 

 

Vid de två stormötena fann vi ett fåtal uttryck för reflektion. Syftet var inte heller lika tydligt 

reflekterande. Eftersom stormötet både hade en annan karaktär och ett annat syfte än den 

mindre gruppens möte fanns inte lika många tydliga dialoger mellan deltagarna och därför har 

vi inte redovisat lika många citat från stormötet. 

6.2.1 Humor - ett verktyg för reflektion? 

De anställda på företaget står inför valet att placera sina avtalspensionspengar. FORA, som är 

ett företag som sköter pensionsval och information om Avtalspension SAF-LO, skickade vid 

observationstillfällena ut valblanketter till samtliga anställda. Denna fråga tas upp på mötet 

och mötesansvarig informerar om att veckan därpå erbjuder företaget information om vad 

olika val innebär och får för konsekvenser. Mötesansvarig betonar gång på gång vikten av att 

välja placering. Flera deltagare ställer frågor om valet och många skämtar om det. 

Mötesansvarig bekräftar dem med humor och skämt, men betonar ändå allvaret i frågan. Flera 

deltagare ger klart uttryck för ett ifrågasättande av nödvändigheten av att välja placering av 

sina pensionspengar på ett skämtsamt sätt med anspelningar på sin egen död.  

 

Vår tolkning: Genom att använda och tillåta skämt ges förutsättningar för att skapa trygghet i 

gruppen men även goda förutsättningar för att alla deltagare ska kunna känna delaktighet. En 

gemytlig och informell stämning kan låsa upp ”allvaret”, öppna för dialog och förstärka vi-

känslan. Det uppkommer en känsla av att det är ”högt i tak”.  

 

Företaget är ett slags kooperativ med lika äganderätt men ändå finns risken att mötesansvariga 

uppfattas av en del som överordnade mötesdeltagarna. Mötesansvariga skämtar ofta om sin 

egen okunskap och deltagarnas överlägsna kunskap i många av de frågor som behandlas.  
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Vår tolkning: Genom detta visas respekt för den yrkeskunskap som lokalvårdarna besitter. 

Även lite svårare frågor och frågor av mer allvarlig karaktär behandlas med hjälp av humor. 

Trots detta uppstod ingen känsla av att man försöker skämta bort problem, snarare tvärtom. Vi 

tolkade inte heller att diskussionerna blev tramsiga pga. skämten. 

 

6.2.2 Initiativ från mötesansvariga 

Ansatser till reflekterande samtal under stormötet sker främst på initiativ från mötesansvariga. 

De flesta reflektioner bland deltagarna under stormötet sker med dem som sitter närmast 

placerade kring bordet. Ett exempel är när en stående punkt på agendan, miljö- och 

produktutveckling kommer upp. En produktgrupp bestående av ett antal anställda diskuterar 

och testar ständigt nya produkter och material. Mötesansvariga rapporterar från gruppens 

senaste möte. Deltagarna tillfrågas om de upplever att de miljömärkta kemikalierna av ett 

visst varumärke är tillräckligt bra. Det är tydligt att intresset är stort från deltagarna. 

Mötesansvariga ställer flera frågor som uppmanar till eftertanke och som leder till 

diskussioner två och två bland deltagarna. Enstaka deltagare svarar högt på de frågor som 

mötesansvariga ställer. En speciell metod, ”svep”, diskuteras. Det står klart att detta är en 

metod som bland annat bidrar till både dålig arbetsmiljö och dålig effektivitet vid fel 

användning, samt att användning av den har diskuterats tidigare: 

M: Vet ni vad Svep ska användas till? 

D11: Trappor och inget annat. 

D12: Det blir för blött på golvet, sen ryker våra nackar och axlar. 

D11: Jag märker det när jag är ute mycket Svep används där man inte ska. 

D13: Det blir inte rent. 

 

Förmaningar ges angående tekniken att för hand vrida ur städgarn och moppar. Detta frestar 

på handlederna och resulterar i för blöta garn som sedan sliter på nacke och axlar. Deltagarna 

uppmanas att säga till om de behöver fler pressar 1 . För att inte frestas att vrida ur städgarnen 

för hand presenterar en av de mötesansvariga ett förslag på att förbereda ett visst antal 

städgarn i förväg. Detta för att man ska slippa springa fram och tillbaka till städskrubben där 

pressen är. Under denna diskussion sorlas det mycket och det tycks som många diskuterar 

saken med de närmaste bordsgrannarna.  

                                                
1 Ett verktyg som pressar ut överflödigt vatten ur städgarnen för att man ska slippa vrida för hand. 
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Vår tolkning: Detta är frågor som engagerar deltagarna då det direkt berör deras vardagsarbete 

och sättet att utföra detta. Det handlar även om deras arbetsmiljö och i förlängningen deras 

hälsa. 

Vid varje stormöte informeras om företagets ekonomi. Det är resultatet per månad samt 

ackumulerat resultat som presenteras av ekonomiansvarig (E). Under denna information är det 

tyst bland deltagarna. Vid det ena mötet ser en deltagare väldigt förvånad ut och några andra 

ser fundersamma ut. E går vidare och berättar, att som ett led i T15 projektet2 ska man se över 

ekonomisystem och kalkylering bland annat genom att börja med ekonomisk uppföljning per 

städobjekt, något man haft tidigare och som efterlysts av deltagarna. E frågar vad deltagarna 

tycker om detta. Flera deltagare svarar ”bra” och en mängd smådiskussioner två och två 

påbörjas igen. E frågar varför deltagarna tycker det är bra: 

D21: Jo då ser man lite mer vad man köpt. 

D22: Jag tror man göra mycket. (syftar på möjligheten att inköp av produkter sker i onödan) 

Vår tolkning: De mötesansvariga har en strategi att med hjälp av frågor som ”Vad tycker ni 

om det här?” och ”Varför?” mana till delaktighet som i sin tur kan leda till diskussion och 

reflektion. Det är inte i alla punkter på dagordningen som detta görs. När mötesansvariga 

informerar om t ex lönerevision blir rollerna arbetsgivare/arbetstagare mycket tydliga och 

lämnar inget utrymme till diskussion. Det står klart att vägen till delaktighet i denna fråga sker 

genom den fackliga organisationen. 

6.2.3 Initiativ från deltagare 

På grund av stormötets karaktär ges inte många tillfällen för deltagarna att ta initiativ. Några 

övriga frågor anmäls av deltagarna i början av mötet och då kan vi konstatera en något spänd 

stämning. De övriga frågor som anmäls handlar om anmälningsavgift till Vårruset, 

arbetskläder, sjukersättning och facklig betalning. 

 

Vår tolkning: De fyra olika deltagare som anmäler övriga frågor har laddat för detta, antingen 

för att frågan är väldigt viktig för dem eller också för att de upplever osäkerhet inför att prata 

inför så många människor. 

 

Vid några få tillfällen under mötet ställer deltagarna frågor som mötesansvariga är 

oförberedda på. Mötesansvariga informerar om T15-projektet och när den punkten avslutas 

                                                
2 Ett projekt vars syfte är att kostnaderna ska minska med 15 procent 



29 

  

påbörjas information om en enkät som deltagarna ska fylla i. En deltagare avbryter då och 

återknyter till den tidigare punkten: 

 

D21: T15 projektet, förslaget som vi skickade in, vi vill gärna se vilka ni nappade på. 

M1: Det finns en grupp som tittar på det. 

M2: Det är inte klart än. 

Vår tolkning: En deltagare som skickat in ett förslag vill ha en uppföljning på vad som hänt 

med hennes förslag. Mötesansvariga är oförberedda på frågan och tar därför inte upp tråden.  

 

6.3. Smågruppsmötet och dess utformning 

Efter stormötet delades deltagarna upp i mindre grupper som efter rasten fortsatte diskutera 

var för sig i olika lokaler. Det var klart uttalat att mötet måste vara slut klockan 15. Enligt 

uppgift vid intervjutillfället var smågruppsmötet planerat till en timme. Första dagen varade 

smågruppsmötet i 30 minuter. Den andra dagen var längden för smågruppsmötet 40 minuter. 

Detta berodde på att rasten inkräktade på den tid som var avsatt för smågruppsmötet. 

 

Vid smågruppsmötet tolkade vi det som att mötesansvariga innan mötet hade bestämt två 

frågeställningar som skulle diskuteras. Vid smågruppsmötet gavs inga tillfällen till övriga 

frågor. Under smågruppsmötet andra dagen var det två deltagare som avvek tidigare. Den ena 

sa till i förväg att hon var tvungen att gå för att passa en buss, den andra angav att han skulle 

iväg för att jobba samtidigt som han gick från mötet. 

 

Indelning i smågrupper gjordes efter hur deltagarna placerat sig vid bordet. Första dagen 

delades stormötet in i fyra mindre grupper. Andra dagen delades man in i tre mindre grupper. 

Orsaken till det var att en av de mötesansvariga saknades andra dagen. Efter andra dagen 

kommenterade en av de mötesansvariga gruppindelningen för oss. Han berättade att han 

försökte skilja på de som kom från samma arbetsställe då de ofta satte sig tillsammans vid 

bordet. Smågrupperna hade tillgång till flera mindre lokaler i huset och de grupper som vi 

observerade båda dagarna satt kvar i den större lokalen. 

 

Vid första smågruppsmötet satte sig deltagarna efter rasten på samma platser vid det stora 

bordet som de suttit på vid stormötet. I nedanstående skiss benämns deltagarna för A1-A9 

samt mötesansvarig för M. Medvetet har vi valt att benämna deltagarna annorlunda än i 

uppsatsen i övrigt, beroende på att vi vill undvika identifiering av enskilda individer. 
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Följande placeringar gjordes: 

 

Bordsplacering 1: 

    

                   M 

A6   A5   A4   A3   A2   A1 

 

Bordsplacering 2: 

 A1   A2   M  A3   A4 

    

 

 A9   A8   A7   A6   A5 

Figur 2. Skiss över placeringen vid smågruppsmötena 

 

Under smågruppsmötet båda dagarna hade mötesansvarig en ifrågasättande roll genom att vid 

upprepade tillfällen ställa frågor som uppmuntrade till eftertanke hos deltagarna. Det var 

frågor av typen: ”Varför kan ni inte göra så i stället?” ”Varför gör man inte tvärtom?”, ” Vem 

är det som säger att det ska vara på det viset?”. 

 

Diskussionerna var livliga vid båda observationstillfällena. Vid närmare granskning av 

fältanteckningarna och efter transkriberingen av ljudupptagningarna konstaterades att det var 

några få personer som dominerade i diskussionerna. Inte vid något tillfälle gick det att urskilja 

att fler än fyra deltagare diskuterade samtidigt. Flera deltagare satt tysta under större delen av 

mötet båda dagarna och deltog inte med egna kommentarer eller initiativ. Däremot fanns det 

flera tillfällen då vi uppfattade att fler än fyra deltagare skrattade, svarade ja eller på annat sätt 

bekräftade varandra samtidigt.  

 

Eftersom smågruppsmötena dominerades av kvinnliga deltagare är det svårt att konstatera om 

det fanns någon genusdominans i diskussionerna. Vid ett tillfälle ställde mötesansvarig frågan 

”Vad tycker ni om det då, grabbar?” till de manliga deltagarna. Dessa var av utländsk 

härkomst och vi tolkade detta som att mötesansvarig ville försäkra sig om att de förstod 

resonemanget som fördes. 
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Deltagare med placering A6 (bordsplacering 1 figur 2) var tyst under hela mötet. A5 och A3 

dominerade diskussionerna och A4, A2 och A1 kom med sporadiska inlägg. 

 

Vår tolkning: A5, A4 och A3 utgjorde en gruppering eftersom deras sätt att samtala med 

varandra pekade på att de var bekanta. A6 verkade inte känna de övriga deltagarna. 

 

Under smågruppsmötet är det två ämnen som diskuteras. Först tar mötesansvarig upp ett 

allvarligt rykte som har kommit till styrelsens kännedom. På båda smågruppsmötena har det 

därför avsatts tid för att diskutera ryktet och hur det kan ha uppkommit. Det andra ämnet som 

dominerar smågruppsmötena är T15-projektet. Företaget poängterar att det inte handlar om att 

”springa fortare” utan att ”jobba smartare”. Målet är att första januari 2007 ska T15 vara 

genomfört på hela företaget. I dagsläget räknas alla nya anbud efter T15 principerna. From 1 

april kommer en gymnasieskola utgöra ett pilotprojekt inom T15. Vid båda 

observationstillfällena tar mötesansvarig upp tråden om T15 och frågar deltagarna vad de 

anser om tankarna kring projektet. Deltagarna får även frågan vad de tycker om det samt om 

de vet vad det innebär. Mötesansvarig ger deltagarna flera olika provocerande förslag på vad 

T15 skulle kunna innebära. 

6.3.1 Information och kommunikation 

Det finns ibland, menar en av deltagarna, ett onödigt och ogrundat missnöje hos kunderna. Ett 

irritationsmoment som skulle kunna undvikas om informationen fungerade bättre. 

D12: Om vi nu pratar information. Det är ju just informationen där att dom inte vet vad 

dom köper så går dom på oss och hackar lite. Och då blir man lite syrak en stund och sen 

går det över. 

(Skratt) 

M: Är det nåt T15, att ni får rätt information? 

D12: Ja dom också. (anspelar på kunderna) 

M: Dom kanske inte att vi ser till att informationsflödet är dom riktiga. 

D12: Ja absolut dom byter också personal det är inte samma jämt som. (blev avbruten) 

Vår tolkning: Deltagarna anspelar på att effektiviteten blir bättre om informationen fungerar 

och det underlättar arbetet om det finns en relation med kunden eftersom informationsvägarna 

då fungerar bättre. Att även kontakten med kunden är en effektivitetsfaktor och att det är lättare 

på mindre objekt konstateras i en senare del av samtalet.  

M: Var det bättre förr? 

(Flera av deltagarna säger ja, fnissar) 

(Flera av deltagarna skrattar) 
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M: Spritstenciler, dom fastnade inte så lätt på golvet. 
D14: Mindre skolor, jag var på en liten skola förr, det är ju mycket bättre för man blir mer, 

kommer mer i kontakt med dom och… 

D12: (ohörbart)…stora elevgrupper för att inte tala om daghemmen. 

Vår tolkning: Konstaterandet om att det var ”bättre förr” är dels användning av tidigare 

erfarenhet och dels en mjuk ”låsning” för fortsatt reflektion kring området ”nära kundkontakt”. 

Diskussionen fortsätter inte med ytterligare reflektion kring vilka faktorer ”förr i tiden” som 

underlättade relationen till kunden och varför det inte skulle vara möjligt ”idag”.  

 

Ett allvarligt rykte har kommit till styrelsens kännedom. På båda smågruppsmötena är det 

därför avsatt tid för att diskutera ryktet och hur det kan ha uppkommit. Mötesansvarig 

dementerar kraftfullt sanningshalten i ryktet och frågar deltagarna om någon hört talas om det. 

Ingen säger sig ha någon kännedom eller har hört ryktet. Det går att urskilja en viss förvåning 

hos deltagarna. 

 

Att alla har ett eget ansvar för att söka information och att personalmötena är ett viktigt forum 

för att ta upp oklarheter framgår av följande citat:  

D12: Jamen om man tycker man får för dålig information eller om man tycker att det inte 

stämmer någonting eller om man tycker att ja vad är det som händer då kan man ju passa 

på att fråga under såna här möten. Gör man inte det, då för man nästan skylla sig själv. 

Mötesansvarig släpper inte tråden utan fortsätter för att få igång en dialog kring kopplingen 

mellan dålig och otillräcklig information samt ryktens uppkomst: 

M: Är det för dålig information, är det ett skäl till att ryktesspridningen går igång eller? 

D12: Information är så mycket, en del kan ju ta det på ett sätt och många kan ju missförstå 

också, och sen så måste det vara lika till alla och det har varit lite kanske olika tidigare. 

M:Mmm mm det är nåt som vi hela tiden försöker förbättra… 

Vår tolkning: Genom att ge utrymme för att resonera kring fenomenet rykten och information 

och försöka synliggöra kopplingen däremellan kan negativa faktorer för kollektivt lärande 

som tex. misstänksamhet och bristande tillit minskas. 

6.3.2 Erfarenhetsutbyte 

En deltagare delger övriga deltagare med hjälp av sin egen erfarenhet och förståelse av 

arbetsuppgiften ”besparingstips” för hur man bättre kan planera arbetet.  

D22: Man behöver inte åka två i hissen med vagnen...när den ena kan gå i trappen, ehh 

torka trappen till nästa våning. 
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Att åka ensam i hissen medan den andra personen torkar trappen upp till nästa våning 

framställs inte som någon stor sak men ändå som något som är bra och innebär en 

tidsbesparing.  

 

Vår tolkning: Deltagarna har med hjälp av sin förståelse av uppgiften konstaterat att även små 

saker har betydelse för helhetsresultatet. Deltagarna ser inte bara den isolerade uppgiften utan 

även den ”totala arbetsuppgiften”. 

D22: Alltså...det är bara en enkel grej...men jag tycker… 

M: Var kan det vara effektivisering då? 

D22: Ja man hinner ju …det går ju fortare…liksom. 

D23 Ja det är bättre. 

Vår tolkning: Resonemanget om att åka två i hissen resulterar i ett ifrågasättande om varför 

man egentligen gör på det viset. Deltagaren reflekterar över det ”vanliga sättet” att handla i en 

situation där en förflyttning måste ske till annan våning. Deltagaren visar en beredskap att 

ompröva gamla rutiner och tänka ut ett annat sätt att jobba på. 

D23: Nä…ja men det är så fånigt…varför åker man två stycken? 

M: Av gammal vana kanske? 

D22: Ja säkert men… 

 

Att planering av morgondagens arbete sker återspeglas i en annan samtalssekvens. Det handlar 

om att göra rätt saker för att spara tid och dessutom kunna utföra ett ”bra arbete” En av 

deltagarna ser en vinst i att leta tomma salar i en skola.  

D22: Du kan inte gå in där när det kommer folk… 

M: Nä men du kanske springer o letar efter tomma salar… 

D22: Jo men det kanske man gör på eftermiddagen för att man ska kunna planera för 

dagen därpå tex. ett möte idag, ja...eller såhär...så kan man planera...då tar vi ju våra salar 

på eftermiddagen…för att inte ha så mycket på morron…för då kanske man inte… 

 

Åsikten att det är bara för att planera morgondagen man jagar folktomma utrymmen delas inte 

av alla deltagarna och samma deltagare tillför ytterligare en aspekt till salsletandet genom att 

förtydliga att det handlar även om att få en bra kvalité på utfört arbete  

M: Jagar tomma salar? 

D22: Ja det är...  

M: Ja, det är för att ni förbereder för imorgon…kanske inte… 

D22: Nej men alltså…det är för att man ska kunna städa ORDENTLIGT. Om du har tjugo 

salar eller tjugofem du ska göra till klockan åtta. Det är jättestressigt…då gör man inget 
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bra jobb. Därför är det bättre att ta fem salar för att på morgon…då kan man vara noga 

med alla salar…annars så får man slarva varje dag. Det tycker jag inte man ska göra. 

Vår tolkning: Båda citaten ovan visar att D22 delar med sig av sin erfarenhet för att förklara 

hur hon löser både planeringen av arbetet och dess kvalitet. Med hjälp av de konkreta 

exemplen höjer hon upp diskussionen till en mer övergripande nivå så att gemensam förståelse 

skapas. 

 

Vid det andra smågruppsmötet ger en deltagare också uttryck för uppfattningen att det är 

viktigt att göra ett bra jobb: 

M: Är ni rädda för att folk klagar? 

(Flera pratar lågmält med varandra) 

D12: Nej rädda det är vi väl inte, men det är inge kul, vi vill inte ha det, vi vill göra ett bra 

jobb, vi vill höra att dom är nöjda med oss. 

(Flera pratar lågmält med varandra) 

M: Ni gör väl så gott ni kan. 

D12: Vi vill höra att dom är nöjda både med oss och med hela företaget annars skulle dom 

inte ha oss. 

Vår tolkning: Ovanstående citat ger uttryck för att det inte bara är den personliga prestationen 

i sig som räknas utan att den personliga prestationen är en del av och en förutsättning för 

företagets överlevnad och existens. 

 

Att det finns en gemensam uppfattning hos deltagarna och en samstämmig förståelse av vad 

lokalvårdarnas arbete innebär i form av hindrande faktorer i deras arbete beskrivs i följande 

lite skämtsamma samtalssekvens: 

M: Och så folket? (M anspelar på att människor i lokalerna hindrar städningen) 

D11: Ja det var nån som sa åt mig igår att jag har köpt en magnet och satt på kylskåpet och 

det står att det är ingen idé att städa när barna är hemma det måste vara likadant här sa 

han. 

(Skratt) 

D11: Det var ungefär som att skotta medan det snöar sa han. 

D11: Ja (skrattar) 

D11: Du måste ju ha samma sak här sa han, så att det har vi pratat om, mycket som 

springer fram och tillbaka. 

M: Så egentligen skulle vi vänta tills det blir så mycket skit så att… 

D11: Ja. 

M: …så att det slutat snöa. 

D12: …så att dom har slutat sprungit. 

D13: Det är väl bra med det att få undan. 
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Vår tolkning: Den skämtsamma tonen och det gemensamma skrattet kan ses som en 

förstärkning av den kollektiva gemenskapen och bidragande för känslan av samhörighet. 

Samtalssekvensen avslutas dock med att någon av deltagarna ”tar ner pratet” till 

verklighetsnivå. Citatet beskriver även ett visst samförstånd och en gemensam förståelse av 

en problematik mellan en lokalvårdare och en kund på det aktuella arbetsobjektet. 

 

Att T15-slogan ”att jobba smartare” även kan innebära att inte köpa in för mycket material är 

en tolkning som kommer upp från deltagarna och som delas av flera av deltagarna. Samtidigt  

är man överens om att det är olika förbrukning beroende på vilket objekt det är. Det är inte en 

godtagbar lösning att alla gör likadant utan det är behovet som avgör. Det skulle inte fungera 

att exempelvis bara sätta en pappersrulle på varje toalett på alla ställen. Genom att delge 

varandra hur behovet ser ut på de olika arbetsplatserna, en teater skiljer sig får en skola som i 

sin tur är annorlunda från ett litet kontor, görs en jämförelse som resulterar i en uppfattning att 

det måste få finnas skillnad. 

 

Vår tolkning: Konstaterandet att förutsättningarna faktiskt är olika mellan de olika städobjekten  

visar på att det finns en förståelse och gemensam syn deltagarna emellan men dialogen som 

förs är konstaterande och den övergår inte i att finna konkreta lösningar. 

6.3.3 Att problematisera 

Tidsbrist framkommer på båda mötena som en viktig faktor för att det är svårt att effektivisera 

ytterligare. På skolor ska man helst hinna städa så många klassrum som möjligt på morgonen 

innan barnen kommer. Genom att problematisera vad tidsbristen innebär sätter gruppen ”ord 

på” och förtydligar för varandra vad begreppet tidsbrist egentligen står för:  

D12: Ja men det blir ju så snabbt. 

D13: Skolor du talar om, jag har ju privata. 

D12: Det är på skolor. 

M: Vad är problemet då? 

D12: Frågar du mig? 

M: Jag frågar er. 

D12: Jamen morrontimmarna på skolan då, man bör hinna göra klassrum och hinna slut 

på allt som här som ska börjas (ohörbart) 

M: Innan klockan åtta? 

D12: Ja SEN har vi tid att prata sen kan vi ta andra utrymmen och så där, då har vi ju inte 

den stressen. Jag menar då är det enklare då blir det en helt annan arbetsmiljö för oss  
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Vår tolkning: Genom att ifrågasätta rutinen att vara färdiga till klockan åtta ges problemet 

ytterligare mening och dialogen som följer ger en bekräftelse och visar ett samförstånd mellan 

deltagarna att det är rätt tänkt för att undvika negativa konsekvenser. 

D12: Jamen alltså, det kan ju inte, hur ska det gå? 

D11: Ja det går inte det blir så rörigt om man inte är klar till åtta. 

D12: Vi kan ju inte stappla in i klassrummen om det är fullt. 

D13: Man kanske får gå fram och tillbaks till ett klassrum och titta är det ledigt nu. 

D11: Och då tar ju det tid. 

6.3.4 Att ifrågasätta ramarna 

Vi fann några exempel på ifrågasättande av ramarna för arbetet. En av deltagarna reflekterar 

kring variationerna mellan sommar och vinter vilket enligt deltagarna har en stor betydelse för 

arbetsbelastningen och därmed effektiviteten. Hon konstaterar att det är mer jobb på vintern 

än på sommaren och efter en stunds diskuterande ges förslaget att man skulle prova att jobba 

mer på vintern och mindre på sommaren. Det direkta förslaget kommer från mötesansvarig 

men tanken väcks av en av deltagarna. Först framförs det mer som ett konstaterande att 

uppdelningen borde vara säsongsbetonad utan att ge förslag på ändring. Mötesansvarig 

spinner vidare på tanken och kommentaren, ”vi borde kanske prova” besvaras av 

mötesansvarig som jämför med skolor som har 42 veckors arbete. En deltagare kontrar med 

att det inte bara är skolor utan ger exempel på annan verksamhet. En av övriga deltagarna 

instämmer med kommentarer som ”så är det ju” och bekräftas omedelbart av en annan som 

säger ”det är så överallt”. Mötesansvarig poängterar att idén är intressant men styr över på en 

annan fråga med hänvisning att tiden är knapp. 

 

Vår tolkning: Denna dialog visar en tankebana som går från ett konstaterande till förslaget att 

prova, men dialogen får inte riktigt ordentlig grogrund då mötestiden snart är slut. Det hinner 

aldrig bli något djup i resonemanget för hur man skulle kunna göra. På så sätt omöjliggörs ett 

trevande försök att ändra något som är vedertaget vad gäller den övergripande organiseringen 

av arbetet. 

 

Ytterligare en sekvens under ett av smågruppsmötena tar upp arbetets givna ramar. Att ändra 

arbetstiden till tidiga mornar och sena kvällar skulle innebära ett effektivare arbete. Det skulle 

vara ett sätt att arbeta mer ostört. 

M: Är det orimliga krav på er? 

(Lång tystnad) 
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D12: Ja, man kan ju inte,  vi vill inte dit med sena kvällar och tidiga mornar. 

D11: Nej, nej utan  

D13: Men att det effektivaste städningen den blir ju helt klart. 

M: Tidiga mornar? 

D13: Och kvällar går man en sväng på skolan på kvällen och man har kommit överens med 

lärarn om att ställa upp alla stolar, allting är uppställt. 

M: Det ni pratar om alltså är lokalvårdarens himmelrike? 

D11: Ja (ohörbart) å så köra det vet du…då bjuder man till. 

Vår tolkning: D12 blockerar möjligheterna till fördjupad reflektion genom att inta rollen som 

representant för övriga. Det lyckas inte utan två av de övriga deltagarna är beredda att 

diskutera men resonemanget avstannar ändå och förslaget tas inte om hand som något 

realistiskt alternativ. Vi tolkar det som att deltagarna i huvudsak är nöjda med rådande 

arbetstider och är inte öppna för en förändring trots en medvetenhet om att det effektiviserar 

arbetet. 

 

Vid flera tillfällen under båda smågruppsmötena ifrågasätts sättet att mäta städområdena. En 

städmätning ligger till grund för den arbetstid som avsätts för städobjektet som i sin tur 

debiteras kunden. Mötesansvarig ifrågasätter varför mätning av städyta endast mäter 

kvadratmeteryta och inte kubikmeter. Lokalvårdarna håller med och pekar även på flera andra 

aspekter som har betydelse för effektiviteten. Möbleringen i lokalerna är en sådan faktor och 

lokalvårdarna har synpunkter på vilken typ av möbler som underlättar deras arbete. Denna 

reflektion leder över till ett uttryck för ett önskemål om ökad delaktighet vid inköp av möbler. 

D11: Då skulle vi få vara med när de handlar möbler med. 

D11: Ja. 

M: Dom som ska vårda möbler och lokaler borde få säga sitt. 

Vår tolkning: Ovanstående är exempel på en faktor som medför ett effektivare arbete men som 

idag ligger utanför lokalvårdarnas påverkan. Deltagarna har inget inflytande över möbleringen 

av lokalerna och det är de medvetna om. Samtalet förmedlar en känsla av maktlöshet inför 

detta faktum. 

 

Det skämtas om det optimala, en möbellösning helt anpassad till lokalvårdarens arbete: 

D11: Knapp på väggen så att allt höjs innan vi går ut på golvet. 

(Flera instämmer) 

M: En knapp på väggen, så mopp. 

D11: Ja som skjuter ut allt. 

M: Som skjuter allt. 
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Vår tolkning: Känslan av maktlöshet hanteras med humorns hjälp. 

 

Mötesansvarig tar vid ett annat tillfälle upp en tråd och öppnar för möjlighet till reflektion 

genom att hänvisa till en diskussion under gårdagens möte: 

M: Senast igår så pratade vi så här att man har bredare mopp…går fortare…då var det 

någon som sa...då kommer ju allt damm dra över. 

Reaktionen som följer handlar först om att en bredare mopp inte fungerar där det är trångt. 

Mötesansvarig förklarar och förtydligar genom att upprepa: 

M: Men om du springer fortare då river du upp dammet ...Då landar det bakom moppen. 

Flera av deltagarna ger instämmande kommentarer men samtalet om den bredare moppen 

utvecklas inte ytterligare utan avslutas med en skämtsam kommentar från en av deltagarna. 

 

Vår tolkning: I och med kommentaren om att ”springa fortare” ges på mötesansvarigs 

initiativ på nytt möjlighet till reflektion och eftertanke över hur ett hjälpmedel fungerar och 

vad ett annorlunda redskap kan innebära.  

6.3.5 Hinder för reflektion 

Vid ett tillfälle inleds en diskussion där A3 (se bordsplacering 1 figur 2) böjer sig snett fram 

vänd mot M, vilket gör att hon visar ryggen mot A2 och A1. Den ställningen behåller hon 

under hela den diskussionen som följer, ca 4-5 minuter. Under denna diskussion är det A5, A4 

och A3 som är aktiva, de övriga är tysta.  

 

Vår tolkning: Genom att A3 böjer sig fram vänd mot M innebär det att hon vänder A2 och A1 

ryggen vilket medför att de avskärmas från diskussionen. Oavsett om det var medvetet eller 

omedvetet från A3:s sida kan vi konstatera att det inte underlättade för A2 och A1 att delta 

och de förblir tysta under diskussionen. 

 

Att det finns svårighet att gå ifrån invanda rutiner och ändra på hur man brukar göra i det 

vanliga arbetet framgår i svaret på frågan vad som skulle hända om ett objekt omförhandlas 

med följden att objektets arbetstimmar minskas. Mötesansvarig skissar upp ett scenario som 

innebär att ett avtal på ett städobjekt omförhandlas från en dag till en annan vilket innebär en 

minskning av städtiden från 10 till 5 timmar.  

M: Det är en resursförsämring. 

D14: Men samma jobb är kvar? 

D12: Ja. 
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D11: Då skulle egentligen helst inte samma personal vara där. Då ska det vara en annan 

för det går inte att göra, för dom köper ju samma och det går inte att låta bli och göra som 

man har gjort om man är på samma ställe. 

Vår tolkning: D11 reflekterar inte över om hon skulle kunna ”lära om” och ser inte det som en 

möjlighet. Med hjälp av sitt konstaterande blockerar hon för fortsatt diskussion. 

 

När frågan om ryktesspridningen inom företaget kommer upp så uppstår kommentarer som 

”Vem kan det vara?” och ”Varför gör någon så?” Reaktionerna kommer från flera av 

deltagarna. En hel del tid används till spekulationer om vem som skulle kunna ligga bakom 

ryktet och varför. 

 

Vår tolkning: Mötesansvarig vill inte spekulera utan istället leds samtalet in på information 

och vikten av att ge rätt och tillräcklig information. 

M: Hur ska informationen se ut? 

(Mummel) 

D12: Ja, men jag tycker den är bra som den är. Ta dom här punkterna, marknad och 

ekonomi miljö och produkter det är ju det som ska med. 

M: Är det något som fattas? 

D12: Nej vad ska det vara? Ja personalfrågor har vi ju också, har vi också tagit upp 

M: Vad kan bli bättre informationsmässigt? 

(Tystnad) 

D12: Allting kan väl bli bättre, det är ju så. 

Vår tolkning: Deltagaren begränsar förutsättningarna till gemensam reflektion genom att utse 

sig själv till talesman för gruppen. Hon agerar som om det redan finns en gemensam 

förståelse av problemet. 

 

Under diskussionen kring ryktesspridningen finner vi också en situation som leder till att en 

deltagare tystnar. D27, som är av utländsk härkomst, och som suttit tyst hela stormötet tar till 

orda efter en öppen fråga som mötesansvarig ställer:  

D27: ”hostar….mummel….det visar att ni i styrelsen….ni är inte överens i alla som är styrelsen…som att 

sätt att jobba….mummel…det finns nån som sagt det…och” 

M: ” Det som...det som det här har hänt  att nån medlem i företaget…någon har ...skrivit ner oron för 

företaget, skickat det här brevet till styrelsen.” 

D27: Jaså? 

M: Så det är inte styrelsen som… 

D27: Ok 
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Efter denna diskussion tystnar D27 under resterande möte utom vid en direkt fråga vid ett 

tillfälle. 

 

Vår tolkning: D27 missuppfattar samtalet och tror att det är styrelsen som ligger bakom 

ryktesspridningen. När D27 inser sin missuppfattning blir situationen pinsam och leder till att 

D27 tystnar. 
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6.4 Sammanfattande resultat 

I nedanstående avsnitt ges en sammanfattning av de tolkningar och analyser som har gjorts av 

det resultat som undersökningen gett. Sammanfattningen presenteras utifrån våra 

frågeställningar. 

 

Vi har studerat två stormöten där syftet framförallt är information och två mindre möten där 

avsikten är att en djupare diskussion ska komma till stånd och att det ska ges mer tillfälle för 

reflektion över olika frågor. Det är två typer av möten som båda ryms inom ramen för en 

arbetsplatsträff. De skiljer sig åt i både utformning och uttryck för reflektion. 

 

Den första frågeställningen som vi vill besvara är hur utformningen av arbetsplatsträffen 

påverkar möjligheten till reflektion för de anställda. Analysen visar att det finns flera faktorer 

i utformningen av mötena som kan påverka möjligheten till reflektion för deltagarna.  

 

Både stor och småmötena genomsyras av det förhållningssätt som mötesansvariga intar under 

mötena. Det sätt på vilket den mötesansvarige agerar får stor betydelse för deltagarnas 

diskussioner och reflektioner. Mötesansvarig skissar upp scenarios, ställer ”tvärtom-frågor” 

och ifrågasätter självklarheter på ett sätt som utmynnar i flera olika reflekterande diskussioner 

bland deltagarna. Genom att tydligt och återkommande visa respekt för deltagarnas 

yrkeskunskap underlättar mötesansvariga och stärker lokalvårdarna i deras roll. 

 

Vi finner flera olika tillfällen då mötesansvariga refererar till lokalvårdarnas kompetens och 

erfarenhet av vardagsarbete kontra sin egen okunskap. Det görs ofta på ett skämtsamt sätt och 

lättar upp stämningen, vilket vi menar vara en gynnande faktor för reflektion. Att det är högt i 

tak och att även mindre realistiska förslag tas emot med respekt bidrar till ett positivt klimat 

för samtal, reflektion och lärande. 

 

Det mindre mötets utformning ger bättre förutsättningar för reflektion än storgruppsmötets 

utformning. Antalet deltagare och mängden ärenden är färre vilket leder till att tidspressen 

inte är lika stor som under stormötet, vilket borde gynna diskussion och reflektion. Eftersom 

arbetsplatsträffen inleds med stormötet, vilket tog ca en timme, varpå en rast om ca 15-20 min 

följde medförde det att tiden för det mindre mötet blev 30 och 40 min.  
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Trots att det mindre mötet har bättre förutsättningar är inte alla deltagare aktiva. Deltagarna 

diskuterar mer och verkar aktiva, men vid närmare granskning är det endast två till fyra av 

dem som deltar aktivt i diskussionerna och framförallt är det en till två deltagare som 

dominerar. Deltagarna med utländsk härkomst deltar mycket sparsamt i diskussionerna vid 

smågruppsmötena. Vid ett tillfälle missuppfattar en deltagare en diskussion och när det står 

klart för honom säger han inget mer under återstoden av mötet.  

 

Mötesansvarig delar upp deltagarna från stormötet i mindre grupper genom att medvetet 

försöka skilja på dem som kommer från samma arbetsställe. Vi konstaterar att 

bordsplaceringen vid ett av mötena inte är den optimala för att skapa bra förutsättningar för 

samtal (figur 1 s 30). Deltagarna placerade sig på rad längs bordets långsida. Den ökar risken 

för avskärmning av någon eller några deltagare vilket vi också ser exempel på. Utifrån det 

resultat som erhållits kan ingen slutsats dras om hur väl deltagarna känner varandra och vilka 

som är dagliga arbetskamrater. Studien visar inte att mötesansvarig har någon speciell strategi 

för att få alla lika aktiva i diskussionen.  

 

Det finns tecken på att stormötet inte är lika engagerande för samtliga eftersom 

disciplinbrister förekommer, deltagare kommer för sent, mobiltelefoner ringer, många pratar i 

munnen på varandra och är inte uppmärksamma vad mötesansvarig säger. Att det vid flera 

tillfällen pratas i munnen på varandra kan å andra sidan tolkas som att stormötet är 

engagerade eftersom deltagarna blir så ivriga att de inte kan vänta på sin tur. 

 

Hur reflektion uttrycks under en arbetsplatsträff i ett företag är den andra frågeställningen som 

vi har för avsikt att besvara. Vår studie visar exempel på hur man i reflekterande diskussioner 

utbyter erfarenheter, problematiserar vardagen och ifrågasätter ramarna för arbetet. Många 

reflekterande samtal kan sätta igång tankeverksamheten även hos de som inte är aktiva under 

mötet, under förutsättning att de har en språklig förståelse. Flera diskussioner leder till att 

någon av deltagarna tar upp diskussionen på en ”högre nivå” genom att tex. komma med 

förslag som ifrågasätter de grundläggande ramarna för arbetet.  

 

Vid flera tillfällen under stormötet diskuterar deltagarna livligt med närmaste 

bordsgrannen/grannarna. Det är främst kring ärenden som berör mötesdeltagarnas 

vardagsarbete som de flesta enskilda diskussionerna sker. Det tyder på att vardagsarbetet 

engagerar deltagarna och motiverar dem till diskussion och reflektion.  
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Inte någon gång under smågruppsmötena observerades att deltagarna hade skilda 

uppfattningar om någon fråga som behandlas. Det uppstår inte några konflikter och ingen 

behöver under något av mötena försvara sin åsikt. 

 

Vi har fått intrycket att trots att många diskussioner om olika frågor kommer till stånd, blir 

diskussionerna vare sig speciellt djupa eller långvariga. Detta medför att reflektionerna aldrig 

fördjupas. 

 
Vi väljer att besvara den tredje och sista frågeställningen utifrån de tolkningar vi gjort av 

resultatet. Frågeställningen lyder: Vilken betydelse har arbetsplatsträffar för gemensam 

reflektion? 

 

Arbetsplatsträffen är ett tillfälle för möten, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det är 

ett sätt för företaget att inom den formella organisationen hitta ett forum för att gynna 

reflektion som kan leda till lärande. Vår tolkning är att arbetsplatsträffarna på det sätt som de 

utformats i det undersökta företaget ger goda förutsättningar för reflektion. Den betydelse 

som arbetsplatsträffen får för den gemensamma reflektionen beror emellertid inte bara på 

utformningen av densamma. Deltagarna har både ett individuellt och gemensamt ansvar för 

att bidra till att samtalen blir reflekterande genom att ifrågasätta och problematisera.  
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7.0 Diskussion/Slutsatser 
Slutligen har vi för avsikt att anknyta till teorierna om reflektion och lärande från bakgrunden 

till de resultat som vår undersökning visat. Här tar vi också upp en diskussion om den metod 

som valdes. Vi presenterar även ytterligare tankar och idéer som väckts hos oss utanför 

undersökningens ram samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas 

under arbetsplatsträffar. Genom observationer av arbetsplatsträffar på ett företag har vi 

studerat hur arbetsplatsträffens utformning påverkar möjligheten till reflektion och hur 

reflektion uttrycks under en arbetsplatsträff. Diskussionen struktureras efter de två 

frågeställningarna för att sedan utmynna i de slutsatser som vi dragit av vår studie och som 

också är svaret på den tredje frågeställningen; vilken betydelse har arbetsplatsträffar för 

gemensam reflektion. 

 

Gruppindelningens betydelse för reflektion 

Eftersom reflektion är en krävande process enligt Handahl (1996) är det bättre att reflektera 

tillsammans med arbetskamraterna för att känna stöd. Den gruppindelning som gjordes på 

arbetsplatsträffarna kan innebära att deltagarna inte kände varandra. Att det finns olika 

individer i gruppen kan vara positivt för det kollektiva lärandet menar Granberg & Olsson 

(2005) men kanske inte skapar den trygghet som är en viktig förutsättning i 

samtalssituationen enligt Wilhelmsson (1998). Ett gemensamt intresse eller en gemensam 

problematik har också betydelse för gruppens reflektion (Handal 1996). Den gruppindelning 

som gjordes av mötesansvarig på arbetsplatsträffarna kan innebära att det inte finns en 

gemensam problematik, beroende på att deltagarna kommer från olika typer av städobjekt. 

Utan gemensam problematik kan konsekvensen bli att reflektioner i gruppen får svårt att 

komma igång (Wilhelmsson 1998). 

 

Å andra sidan menar Wilhelmsson (1998) att alltför homogent sammansatta grupper hindrar 

motsättningar i diskussionerna. När inga motsatta uppfattningar kommer fram i diskussionen 

uppstår inte heller några konflikter. Frånvaron av motsättningar och konflikter försvårar för 

problematisering och reflektion. Ingenstans i vårt resultat finns någon tendens till konflikt 

eller ens motsatta uppfattningar i någon fråga, vilket vi tolkar som att möjligheten till en 
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fördjupad reflektion försvåras. Wilhelmsson (1998) refererar till Wahl som framför att 

kvinnors förmåga till samspel med andra innebär att olikheter döljs i en samtalssituation. 

Detta skulle kunna förklara frånvaron av konflikter då kvinnorna var i majoritet under 

träffarna. Det är viktigare att samspela med andra än att argumentera för sin vilja. Stöd och 

trygghet från gruppen kan ge förutsättningar för kvinnor att våga särskilja sig  

 

Mötesansvarigas betydelse för reflektion 

Överordnades förmåga till kritisk självreflektion i samtal är viktig menar Wilhelmsson 

(1998). Det betyder att mötesansvariga måste tänka över sin roll i diskussionerna eftersom 

den maktposition som mötesansvarig har påverkar deltagarna. Vårt resultat visar att 

mötesansvariga medvetet eller omedvetet eliminerar sin maktposition genom att förhålla sig 

respektfullt framförallt inför deltagarnas kunskaper och åsikter i diskussioner som rörde 

vardagsarbetet. Vi observerade att mötesansvarigas förhållningssätt bidrog till en god 

stämning och stimulerade deltagarna att diskutera och reflektera över sitt vardagsarbete 

genom att de fick förklara självklarheter för mötesansvariga. Att ställa frågor och ifrågasätta 

är viktigt för att få igång reflekterande samtal (Handal 1996, Wilhelmsson 1998). 

Mötesansvarig ställde många frågor av sådan karaktär som uppmuntrade till diskussion och 

reflektion men lyckades ändå inte få alla delaktiga. Det är emellertid inte bara mötesansvarigs 

ansvar att få alla delaktiga utan även deltagarna har ett ansvar för att bidra till att samtalen blir 

reflekterande (Wilhelmsson 1998). 

 

I vår tolkning av resultatet redovisas exempel där diskussioner och samtal avslutas med 

hänvisning till tidsbrist. Smågruppsmötena blev kortare än stormötena vilket försvårar för 

fördjupad reflektion då tidsfaktorn är viktig (Handal 1996). 

 

Aktivitet och inaktivitet hos deltagarna har betydelse för reflektion 

Vårt resultat visar att några av deltagarna under smågruppsmötet dominerade i 

diskussionerna. Ohlsson (1996) visar att när vissa styr samtalen i en grupp försvårar det för ett 

kollektivt lärande att komma till stånd. Vi kan inte tolka vårt resultat som att de aktiva 

deltagarna styrde diskussionen. Det blir istället intressant att diskutera vad de tysta och 

inaktiva deltagarna spelade för roll för den gemensamma reflektionen. När deltagarna av olika 

orsaker håller inne med sina erfarenheter blir reflektionen inte gemensam och 

förutsättningarna för kollektivt lärande minskar (Ohlsson 1996). 
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Wilhelmsson (1998) menar att individernas förmåga till reflektion är av stor betydelse för den 

samtalsmiljö som skapas och att en hög reflektionsförmåga innebär ett aktivt förhållningssätt. 

Under smågruppsmötet blev det tydligt att inte alla deltagare var synligt aktiva i 

diskussionerna, trots att vårt första intryck var att det var hög aktivitet från de flesta 

deltagarna. Det fanns några som förblev tysta. Wilhelmsson (1998) lyfter fram att en hög 

reflektionsförmåga innebär ett aktivt förhållningssätt och att en individs reflektionsnivå är 

avhängig individens kunskapssyn. Anser individen att kunskap tas emot från andra främjar 

det passivitet och individen avhåller sig från medveten reflektion. En anledning till att vissa 

deltagare var tysta skulle kunna vara att de är mer auktoritetsberoende och ser därför inte sin 

egen roll som aktiva kunskapare. Det för med sig att de inte deltar och bidrar med sina åsikter 

till diskussionerna i gruppen. Den gemensamma reflektionen uteblir. Tystnaden kan också 

vara ett uttryck för att reflektion sker då individer behöver tid till eftertanke. Ett aktivt 

förhållningssätt behöver inte vara synligt. Utifrån vår studie går det inte att konstatera i vilken 

utsträckning reflektion ägde rum hos den enskilda individen, inte heller vilken kunskapssyn 

de har. Individer kan vara aktiva i sin reflektion utan att ge synligt uttryck för det. 

 

Det förekom några deltagare med utländsk härkomst. De hörde inte till de synligt aktiva under 

arbetsplatsträffarna. Många forskare betonar språkets betydelse för gemensam reflektion 

(Handal 1996) och vi observerade att det fanns en del språkliga problem bland några av 

deltagarna. Riskerar anställda med språksvårigheter bli mindre delaktiga och få sämre 

möjligheter till att bidra till den gemensamma reflektionen? Kan det finnas kulturella 

skillnader som gör att de inte gärna diskuterar med ”överordnade” och hur påverkar det deras 

lärande? 

 

Tystnaden och inaktivitet kan betyda en tillfredsställelse med tillvaron och ett accepterande av 

den ordning som finns och därför finns ingen anledning för deltagarna att reflektera över 

”självklarheter”. Det kan i sin tur bero på att man inte orkar vara öppen för förändringar och 

därför inte vill pressas till utveckling. Ständig utveckling och lärande sätter identiteten på 

hårda prov enligt Illeris (2001) och kan leda till ett skenbart ökat handlingsutrymme (Ohlsson 

2001) men i själva verket pressas individen ännu mer. 
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Reflektioner kring vardagen är det som engagerar mest 

Erfarenheter är viktiga som utgångspunkt för gemensam reflektion (Wilhelmsson 1998). Den 

gemensamma reflektionen skapar förutsättningar för gemensam förståelse som i sin tur 

grundlägger den kollektiva kompetensen (Sandberg & Targama 1996). Diskussioner om 

vardagsarbetet var det som engagerade deltagarna mest, både under stormötena och under 

smågruppsmötena. Det handlade om att utbyta erfarenheter och skapa förståelse för varandras 

arbetsuppgifter och olika sätt att arbeta. Genom att reflektera över vardagen och hur arbetet 

utförs hindrar man att rutinerna låser in kunskapen och gör den tyst (Schön 1996). Det 

erfarenhetsutbyte som vi såg exempel på höll sig inom ramarna för lokalvårdarnas uppgifter. 

Deltagarna känner igen sig och bekräftar varandra vilket underlättar för dem att ta till sig nya 

kunskaper. De nya kunskaperna stämmer med de uppfattningar man redan har (Wilhelmsson 

1998). Några exempel på reflektioner med början till ett ifrågasättande av rutiner och ramar 

hittades. Dessa tankar övergavs dock snart genom skämt och skratt vilket vi tolkade bidrog till 

en samhörighetskänsla i gruppen. Om reflektionerna istället hade utmanats genom motfrågor 

hade det kunnat leda till en fördjupad problematisering och möjlighet till förändring. När 

diskussionen har svårt att lyfta från den konkreta nivån blockeras kommunikationen och 

möjligheterna till gemensam reflektion försämras (Ohlsson 1996). 

 

Illeris (2001) uppfattning är att erfarenhetsutbyte egentligen inte är lika intressant som att 

rikta blickarna framåt. Det skulle kunna innebära att scenariotekniken, som mötesansvarig 

använde i ett fall, kan vara en fruktbar metod för att se framåt och hitta nya vägar i 

diskussionerna.  

 

7.2 Slutsatser - vilken betydelse har arbetsplatsträffarna för gemensam 

reflektion?  

I det undersökta företaget har arbetsplatsträffarna utformats med avsikt att skapa 

förutsättningar för gemensam reflektion. Stormötets betydelse är framförallt som 

informationsmöte vilket skapar delaktighet hos deltagarna. Delaktighet är en viktig 

förutsättning för lärande (Ellström 1996). Det förbereder dem också för smågruppsmötet där 

vissa frågor diskuteras mer ingående. Smågruppsmötet får genom sin utformning bättre 

förutsättningar för reflektion. Antalet deltagare och antal ärenden att diskutera är färre. 

Mängden deltagare påverkar möjligheten till reflektion. Det kan vara lättare att reflektera om 

antalet deltagare är få men samtidigt ger färre antal deltagare sämre variation och mindre 

mängd olika erfarenheter och åsikter, förslag på lösningar. Gruppindelningen har betydelse, 
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men utifrån vårt resultat kan vi inte dra någon slutsats på vilket sätt, eftersom de 

betydelsefulla faktorerna, trygghet i gruppen och homogen grupp, inte undersökts. Den roll 

som mötesansvarige intar vid smågruppsmötet uppmuntrar till samtal och reflektion. 

Mötesansvarig försöker minska effekterna av sin maktposition genom att ställa frågor till 

deltagarna. Det resulterar i reflekterande samtal och diskussioner. Att mötesansvarig var aktiv 

kan även ha inverkat hämmande på deltagarna. Det finns en möjlighet att någon eller några 

tyckte att mötesansvarig tog över eller var för dominant. Det kan då ha resulterat i att 

deltagarnas reflektion och problematiseringar uteblev eller minskades pga. för mycket 

styrning från mötesansvarig. 

 

Vår undersökning visar många olika uttryck för reflektion i diskussionerna som fördes, 

framförallt i smågruppsmötet. Företagets avsikt med arbetsplatsträffen är bl a att deltagarna 

ska träffas och samtala om vardagsarbetet. Det möjliggör för deltagarna att dela varandras 

erfarenheter så att en gemensam förståelse nås (Sandberg & Targama 1998). Vi kan spekulera 

i att mer tid och mer aktiva deltagare, som problematiserat och ifrågasatt varandras 

uttalanden, hade skapat bättre förutsättningar för djupare diskussioner. 

 

Hur påverkar arbetets beskaffenhet förmågan till reflektion? Hur mycket kan man reflektera 

över sitt vardagsarbete som lokalvårdare? Vi drar slutsatsen att handlingsutrymmet är ganska 

litet, uppgifterna är rutinartade och tidspressen är stor. Vad innebär det att ifrågasätta de 

grundläggande värderingarna inom lokalvårdaryrket? Att gemensamt reflektera över vardagen 

och med hjälp av den gemensamma reflektionen lösa de problem och svårigheter som man 

stöter på inom ramarna kanske är så långt man kan komma med det begränsade 

handlingsutrymmet. 

 

Kan reflektionerna leda till lärande? 

Syftet med vår undersökning är att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas 

under arbetsplatsträffar men undersökningen är avgränsad till att studera om reflektion 

förekommer. Vi har inte undersökt om det sker ett lärande under arbetsplatsträffen. Det är 

ändå intressant att diskutera om de uttryck för reflektion som vi observerat kan leda till 

lärande. 

 

Studien visar att den dominerande förekomsten av reflektion möjligen skulle kunna leda till 

ett lärande av den lägre ordningen, singleloop (Illeris 2001). De ansatser till reflektion som 
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uttrycktes i diskussionen var mest av karaktären att göra saker på rätt sätt. Att reflektera 

tillsammans hjälper deltagarna att lösa problem och svårigheter i vardagen men lösningarna 

hittas ofta inom ramarna för arbetet. Frånvaron av konflikter och motsättningar i samtalen 

pekar också på förutsättningar för ett lärande av den lägre ordningen. 

 

Det fanns också inslag av reflektion som skulle kunna leda till ett lärande av den högre 

ordningen, double-loop, (Illeris 2001) där individen ifrågasätter och skapar möjlighet till 

förändring av rutiner. Ett exempel är ifrågasättandet av städmätningen samt förslaget om en 

säsongsvariation i städningen på grund av att det behövs mer städning under vintern för att nå 

samma resultat.  

 

Förutsättningar för reflektion i ett företag som befinner sig i en pressad konkurrenssituation 

Under arbetet med studien har vi fått insikt i villkoren för ett företag som verkar i en bransch 

med stor konkurrens. För att företaget ska överleva krävs att effektiviteten blir bättre för att 

behålla och helst också erövra nya kunder. Under arbetsplatsträffen diskuterades olika sätt att 

öka effektiviteten och erfarenheter utbyttes mellan deltagarna. Vid maximal effektivitet, i 

bemärkelsen att allt arbete ska genomföras så effektivt som möjligt, lämnas varken utrymme 

för att experimentera eller för att prova nya lösningar (Ellström 1996). Det är möjligt att se 

paralleller mellan effektivitetsdiskussionerna och vad som benämns som utförandets logik. 

Ellström (1996) menar att när utförandets logik tillämpas finns ingen önskan om nytänkande 

utan man söker främst effektiva och stabila rutiner. Tid kan därmed lösgöras för praktisering 

av utvecklingens logik som i sin tur söker nytänkande.  

 

Mötesansvarig poängterade flera gånger båda dagarna att effektiviseringen inte handlar om att 

springa fortare, men vi menar ändå att det är svårt att undvika att det blir ett kortsiktigt 

effektivitetstänkande. Konkurrens- och effektivitetskrav medför svårigheter för lokalvårdarna 

att frigöra tid för utvecklingsinriktat lärande. Som ett exempel kan nämnas att arbetet är 

mycket tidspressat pga. den tidsmätning som görs för varje objekt. Denna tidspress hämmar 

möjligheten för organisationen att verka i utvecklingens logik. Ramen för lokalvårdarnas 

arbete är styrt från början, det finns inte tid för att göra fel eller utrymme för att prova 

alternativa lösningar. Det egna handlingsutrymmet blir därigenom i hög grad begränsat och 

försvårar för att ett utvecklingsinriktat lärande kan komma till stånd.  
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7.3 Metoddiskussion  

I syfte att belysa arbetsplatsträffens betydelse för lärande valdes att fånga uttryck för 

reflektion genom observation. Avsikten var från början att videofilma arbetsplatsträffarna. 

Den ena gruppen gav inte sitt tillstånd till det och därför videofilmades inte någon av 

observationerna. Genom att endast göra en ljudupptagning samt föra fältanteckningar 

riskerades att gå miste om andra uttryck än det rent språkliga. Noggranna fältanteckningar, 

där lokalen beskrivits, händelser, kroppsspråk och observatörens kommentarer under mötet 

har antecknats, kan till en del uppväga den uteblivna videofilmningen. Det är tveksamt om en 

videofilmning varit möjlig i den avlånga lokalen under stormötet. Det är troligt att 

videofilmning hämmat deltagarna så de agerat på ett onaturligt sätt. 

 

Intervjuer hade kompletterat och fördjupat vår undersökning. Genom att intervjua några av 

deltagarna hade deras syn på och upplevelse av arbetsplatsträffens betydelse för reflektion 

framkommit. Vår undersökning hade fördjupats då en jämförelse varit möjlig mellan vår 

tolkning och deltagarens upplevelse och därmed hade en djupare analys erhållits. Det går inte 

att förbise att vår tolkning kan vara annorlunda än deltagarnas. Det hade även varit möjligt att 

få svar på frågor som observationsstillfällena inte gav svar på som tex. hur väl deltagare 

kände varandra eller om det observerade mötet var som andra arbetsplatsmöten, något som 

fördjupat våra analyser och tolkningar. 

 

När observationerna planerades övervägdes möjligheten att göra en uppdelning så att vi skulle 

observera skilda företeelser under mötena. Slutligen bestämdes att alla skulle observera allt. 

Det visade sig att vi observerade från olika perspektiv vilket resulterade i en gedigen mängd 

data. 

 

Möjligheten fanns att dela upp oss och observera varsitt mindre möte eftersom stormötet 

delades upp på tre och fyra olika mindre möten. Resultatet hade då blivit tre timmars 

enmansobservationer istället för knappt en timmes observation från tre olika perspektiv. Då 

hade fler uttryck för reflektion framkommit. Detta diskuterades när det stod klart att mötena 

inte skulle videofilmas, men på grund av osäkerhet i rollen som observatörer valde vi att 

observera samma möte för att få så fyllig observation som möjligt. 
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Ljudupptagningen från stormötet har inte transkriberats främst på grund av mötets karaktär av 

informationsmöte. Fältanteckningar är dock noggranna. Vid tveksamheter har 

ljudupptagningen avlyssnats och fältanteckningarna jämförts. 

 

7.4 Iakttagelser utanför studiens ram 

Det undersökta företaget har en för branschen ovanlig ägandeform. Personalen äger lika stora 

andelar i en ekonomisk förening som i sin tur äger aktiebolaget där man är anställd. 

Inflytandet i en ekonomisk förening fördelas efter antalet andelar. Det medför att de anställda 

som äger andelar i den ekonomiska föreningen var och en har lika stort inflytande. Vi ställer 

oss frågan vilken betydelse ägandeformen har för de anställdas engagemang i företaget? Vi 

anser att känslan för företaget borde vara starkare hos medarbetarna än vid en vanlig 

anställningsform. Denna känsla leder till motivation för ett djupare engagemang i företaget 

och även en vidare förståelse för det vardagsarbete som man utför. Sandberg & Targama 

(1998) menar att förståelsen för arbetet är grunden för kompetens och när en förändring av 

förståelsen åstadkoms sker lärande. En gemensam förståelse för arbetet är en viktig 

förutsättning för samverkan. Förutsättningarna för gemensam förståelse bland de anställda i 

det undersökta företaget är bättre än i många andra företag genom ägandeformen. Då skulle 

också ett kollektivt lärande enligt Granberg & Ohlsson (2005) lättare komma till stånd i det 

undersökta företaget. Företaget skulle kanske kunna sägas vara en lärande organisation enbart 

på grund av sin ägandeform? Naturligtvis är det inte enkelt. Med en medveten satsning 

bedömer vi att man har bättre förutsättningar än många andra företag att verkligen nå upp till 

devisen ”en lärande organisation”.  

 

En annan viktig förutsättning för lärande är delaktighet (Ellström 1996). Även här menar vi 

att det undersökta företaget genom sin ägandeform har bättre förutsättningar än de flesta 

företag att få de anställda att känna delaktighet.  

 

Samtidigt kan vi inte låta bli att spekulera i hur engagemanget och delaktigheten i företaget, 

förståelsen för arbetet och för företagets villkor i denna konkurrensutsatta bransch kan 

påverka de anställda/delägarna att godta och acceptera försämrade villkor i arbetet. Finns det 

en risk för att man accepterar högre belastning och stressigare arbetsförhållanden där inte tid 

för reflektion ges, för att man förstår att detta kanske är ett villkor för företagets överlevnad? 

Kan ”en lärande organisation” förverkligas med det rationella synsätt som är företagets villkor 

i dag? 
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7.5 Framtida forskning 

Under arbetet med denna uppsats har vi fått flera idéer till fortsatt forskning. Vi har undersökt 

ett företag med en specifik ägandeform. Vilken betydelse har ägandeformen för den lärande 

organisationen? Gynnas den lärande organisationen av vissa ägandeformer och hur påverkar 

det i så fall individen, den anställde? Då lärande är förändring av handlingar är det intressant 

att studera hur organisationen går vidare med de idéer, förslag och reflektioner som kommer 

fram under arbetsplatsträffarna. Vad leder arbetsplatsträffarna till i form av förändrat 

handlande?  
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