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Sammanfattning 

I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att 

åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i 

organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. I 

sammanhanget är det vanligt att ta fasta på samförståndets betydelse för ett kollektivt lärande men 

samma form av lärande skulle också kunna uppstå genom motsättningar och konflikter. Syftet med 

uppsatsen är att försöka identifiera och förstå det lärande som kan uppstå genom samtal under 

arbetsplatsmöten. För att undersöka detta har en observationsstudie genomförts på ett 

bemanningsföretags veckovisa möten och därefter har en samtalsanalys gjorts på de inspelade 

konversationerna. Den vanligaste samtalsformen utgjordes av diskussion. I de fall som dialog 

respektive debatt förekom så ingick de som variationer eller nyanser i diskussionen genom att de 

bäddades in i eller utgjorde komplement till det övriga samtalet. Vi fann att ett kollektivt lärande 

endast uppstod under dialog och att debatt verkade hämmande på deltagarnas lärande.  

Nyckelord/Keywords  

Pedagogik, kollektivt lärande, arbetsliv, arbetsplatsmöte, samspel, samtal, dialog, diskussion, debatt. 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. BAKGRUND .......................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................... 1 

1.2 Empiriskt material ......................................................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING & TEORETISK INRAMNING .............................. 3 

2.1 Tidigare forskning ......................................................................................... 3 

2.1.1 Lärande i organisationer .......................................................................... 3 

2.1.2 Samspel och samtal i organisationer .......................................................... 4 

2.1.3 Samtalsformen dialog .............................................................................. 5 

2.1.3 Studiens forskningsbidrag ........................................................................ 6 

2.2 Teoretisk inramning ...................................................................................... 6 

2.2.1 Begreppet kollektivt lärande ..................................................................... 7 

2.2.2 Samtalsformer ........................................................................................ 8 

2.3 Sammanfattning ......................................................................................... 10 

2.4 Syfte och frågeställningar ............................................................................ 10 

3. METOD ............................................................................................... 11 

3.1 Metodologiska utgångspunkter ..................................................................... 11 

3.2 Urval av fallstudiegrupp ............................................................................... 11 

3.3 Mötenas sammansättning ............................................................................ 12 

3.4 Datainsamlingsmetoder ............................................................................... 13 

3.5 Insamling av data ....................................................................................... 14 

3.6 Bearbetning och analys av data .................................................................... 14 

3.7 Studiens tillförlitlighet .................................................................................. 16 

3.8 Forskarens roll ............................................................................................ 17 

3.9 Etiska överväganden ................................................................................... 17 

3.10 Metodreflektion ......................................................................................... 18 

4. ANALYS OCH RESULTAT ..................................................................... 20 

4.1 Diskussion ................................................................................................. 20 

4.1.1 Samtalets karaktär ................................................................................ 21 

4.1.2 Lärandet .............................................................................................. 22 

4.1.3 Samtal och lärande ............................................................................... 22 

4.2 Dialog........................................................................................................ 22 

4.2.1 Samtalets karaktär ................................................................................ 24 

4.2.2 Lärandet .............................................................................................. 25 

4.2.3 Samtal och lärande ............................................................................... 25 

4.3 Debatt ....................................................................................................... 26 

4.3.1 Samtalets karaktär ................................................................................ 27 

4.3.2 Lärandet .............................................................................................. 28 



 

 

4.3.3 Samtal och lärande ............................................................................... 28 

4.4 Ytterligare resultat ...................................................................................... 28 

4.5 Sammanfattning av resultat och analys ......................................................... 29 

4.5.1 Resultatdiskussion ................................................................................. 29 

4.5.2 Forskningsfrågornas svar ....................................................................... 30 

5. DISKUSSION ..................................................................................... 32 

5.1 Resultatdiskussion ...................................................................................... 32 

5.1.1 Det lärande arbetsmötet ........................................................................ 32 

5.1.2 Det samtalande arbetsmötet .................................................................. 33 

5.2 Metoddiskussion ......................................................................................... 35 

5.3 Slutsatser .................................................................................................. 37 

5.4 Vidare forskning ......................................................................................... 37 

Referenser............................................................................................. 38 

BILAGOR ............................................................................................... 40 

Bilaga 1. – Missivbrev ....................................................................................... 40 

Bilaga 2. – Beskrivningar av mötenas förutsättningar ............................................ 42 

Observation 1 ............................................................................................... 42 

Observation 2 ............................................................................................... 43 

Observation 3 ............................................................................................... 44 

Observation 4 ............................................................................................... 45 

Bilaga 3. – Intervjufrågor .................................................................................. 47 

 

 



 

1 

1. BAKGRUND 

Vad är det som gör att vi kan samarbeta? Vad hindrar samarbete? Kan samarbetsförmågan vara 

beroende på vår fallenhet att till exempel samtala, aktivt lyssna, erfarenheter, personkemi eller 

möjligtvis dagsform? 

I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och 

att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall (Runsten & Werr, 2016). 

Redan i början av 90-talet påpekade Isaacs (1993) att begränsningen att tänka enskilt inte längre var 

lämpligt eftersom utmaningarna var alltför avancerade i det globaliserade samhället samt att 

konsekvenserna av isolering och fragmentering var alltför förödande. Parallellt med globaliseringen 

har det även skett en ökning av kunskapsintensiva organisationer som ställer krav på sina 

medarbetares kompetenser men som också anses förbättra arbetstagarnas ställning gentemot 

arbetsgivare. Dessutom har medarbetarnas förmåga att lära av och med varandra samt att skapa 

dialoger och lärandeprocesser blivit centralare (Heide, Johansson & Simonsson, 2013). Historiskt sett 

har lärandet förknippats med en individs förmåga att inskaffa bland annat kunskaper, färdigheter och 

åsikter. Bland andra har Illeris (2011) istället förstått lärandet som en social företeelse, vilken sker 

genom medmänskliga interaktioner och praxis. I vår uppsats vill vi belysa kommunikativ interaktion 

som en förutsättning för arbetsplatsens lärandemiljö och då i synnerhet samtalets betydelse för en 

arbetsgrupps kunskapsintegration och måluppfyllelse. 

I nästa avsnitt redogörs närmare för den problembakgrund som uppsatsen utgår från. 

 

1.1 Problembakgrund 

Inom det pedagogiska ämnet intresserar man sig bland annat för arbetsplatsers lärandemiljöer och det 

lärande som uppstår i interaktioner mellan människor. På dagens föränderliga arbetsmarknad har 

förhållanden som påverkar företags konkurrenskraft, såsom kostnadseffektivitet och flexibel 

personalstyrka, blivit allt viktigare (se exempelvis Andersson & Wadensjö, 2004; 

Bemanningsföretagen, 2017). På många arbetsplatser är individer dessutom verksamma med olika 

uppdrag och arbetsuppgifter och det krävs därför att medarbetarnas insatser koordineras inom 

särskilda forum för att uppfylla verksamhetens syfte (Runsten & Werr, 2016). En viktig arena för 

lärande i organisationer är arbetsmöten där människor träffas för att samarbeta och hantera olika 

ärenden (Engström, 2016). I arbetsplatsmöten prövas, antas, avslås och löses både möjligheter och 

utmaningar genom exempelvis informationsförmedling, diskussioner och beslut. Det ställs därmed 

också krav på de anställdas förmåga att samverka samt kapacitet att gemensamt skapa förståelser och 

lösningar (Runsten & Werr, 2016).  

I sammanhanget har betydelsen av så kallat kollektivt lärande lyfts fram. Enligt Granberg och 

Ohlsson (2005) avses med kollektivt lärande den pågående interaktiva och kommunikativa process 

som uppstår i förhållandet mellan individers handlande och en grupps gemensamma förståelse på 

särskilda handlingsarenor. Mänskligt samspel har därmed en framträdande roll inom lärandet. 

Begreppet samspel kan mycket kort förstås som en interaktion eller ömsesidig påverkan. Vi antar 

därmed en handlingsteoretisk utgångspunkt vilket, enligt Granberg och Ohlsson (2011), är ett 
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perspektiv som innebär att man förstår förhållandet mellan människan och miljön som uppstånden ur 

handling. Inom perspektivet förhåller man sig till handling som en grundläggande förutsättning för 

lärande, där individers subjektiva och objektiva värld formas och omförhandlas via olika utföranden 

som interagerar med varandra inom socialt konstruerade sammanhang kallat kontexter. 

Enligt Engström (2014) är samtal, alltså verbal kommunikation, en väsentlig form av samspel. Att 

samtala innebär att mötas, en verbal avstämning som inkluderar ett ömsesidigt lyssnande och 

gemensamt granskande av underliggande antaganden (Wilhelmsson & Döös, 2012). I sammanhanget 

har man tagit fasta på samförståndets betydelse för ett kollektivt lärande. Granberg och Ohlsson 

(2005) menar dock att ett kollektivt lärande även kan uppstå i samtal som präglas av motsättningar och 

konflikter. Därmed blir det också intressant att bredda förståelsen för olika samtalsformer utöver 

dialog. Två sådana former som nämns av Wilhelmsson och Döös (2012) är diskussion och debatt.  I 

den fortsatta framställningen intresserar vi oss för hur dessa samtalsformer påverkar det kollektiva 

lärandet som kan tänkas uppstå i den begränsade situation som arbetsplatsmöten utgör. 

I följande avsnitt redovisar vi kort vad det empiriska materialet utgörs av.  

 

1.2 Empiriskt material 

För att undersöka samtalsformers påverkan på det kollektiva lärandet inom ramen för arbetsmöten, 

utgår studien från de veckovisa arbetsplatsmötena mellan områdeschefer och administrativ personal på 

en bemanningskoncern i en större svensk stad. Bemanningsföretag sysslar med rekrytering och 

uthyrning av personal till andra företag (Nationalencyklopedin, 2017) och spelar en allt väsentligare 

roll på dagens arbetsmarknad eftersom det ställs krav på flexibla personalstyrkor, kostnadseffektivitet 

och konkurrenskraft (Bemanningsföretagen, 2017). En speciell egenskap med den observerade 

gruppen är att merparten av dotterbolagets medarbetare är delägare i dotterföretaget och därför har 

intresse för den totala verksamhetens samordning, effektivitet och resultat. Då verksamheten är 

uppdelat på olika branschsområden och där varje områdeschef dessutom ansvarar för specifika 

arbetsuppgifter utöver sitt område, blir kvaliteten på samspelet mellan arbetsgruppens medlemmar 

betydelsefullt, vilken i sin tur kan tänkas påverka deras gemensamma lärande.  

Det empiriska materialet utgörs av observationer på fyra stycken av dessa arbetsmöten på 

dotterbolaget under hösten 2017. Materialet samlades in genom observationer och inspelning av 

samtalen. Det inspelade materialet transkriberades och sammanställdes i särskilda datadokument. Det 

är detta material som utgör studiens empiriska bas utifrån vilket analysen i den kommande 

framställningen baseras.   
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2. TIDIGARE FORSKNING & 

TEORETISK INRAMNING 

I kapitlet behandlas den teoretiska grund utifrån vilket studien baseras. Kapitlet avhandlar först 

tidigare forskning där vi redogör för de tre områdena lärande i organisationer, samspel och samtal i 

organisationer samt den särskilda samtalsformen dialog som har fått mycket utrymme i litteraturen. 

Genomgången utmynnar i uppsatsens forskningsbidrag. I kapitlets andra del går vi djupare in på 

kollektivt lärande respektive samtalsformerna dialog, diskussion och debatt samt visar hur dessa 

kommer användas i den kommande analysen i senare kapitel. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I följande avsnitt behandlas tidigare forskning kring lärande i organisationer respektive samspel och 

samtal. Samtal antas här utgöra en specialform av samspel och den variant av samtal som noggrannast 

har studerats i tidigare forskning är dialog, vilket behandlas enskilt. Denna genomgång kan sägas 

utgöra det forskningssamtal som denna uppsats gör anspråk på att ingå i. I avsnittets sista del 

formulerar vi det forskningsbidrag som vi hoppas kunna medverka med. 

 

2.1.1 Lärande i organisationer 

Intresset för det kollektiva lärandet kan spåras till diskursen om den lärande organisationen (Granberg 

& Ohlsson, 2005) som populariserades inte minst genom Peters Senges The Fifth Discipline på 1990-

talet (Granberg & Ohlsson, 2011). I sin bok beskriver Senge (1990) hur den lärande organisationen 

utgörs av fem discipliner, däribland gemensamma visioner och teamlärande. I sammanhanget har 

diskussioner en framträdande betydelse.    

I diskussioner om organisatoriskt lärande har man funderat på huruvida organisationer 

överhuvudtaget äger förmågan att lära eller om det måste betraktas som likställt med att individerna av 

en organisation lär (Engström, 2014). Två författare som tidigt intresserade sig för förhållandet mellan 

organisationen och individen är Argyris och Schön. Argyris (1971, i Granberg & Ohlsson, 2014) 

menar att för att förstå en organisations verkliga beteende så måste man se organisationen som ett 

öppet men integrerat beteendesystem där olika delar (formella, informella osv) påverkar och påverkas. 

Schön (1972, i Granberg & Ohlsson, 2014) i sin tur närmar sig förhållandet mellan individ och 

organisation utifrån något som han benämner dynamisk konservatism vilket är ett motstånd i 

organisationen och bland dess ingående individer vilka försöker bevara status quo i form av gränser 

och relationer gentemot inre störningar och yttre hot. 

Beroende på om man utgår från kognitivt eller socialt inriktade teorier betonas antingen individens 

respektive det sociala sammanhangets betydelse för organisatoriskt lärande (Granberg & Ohlsson, 

2005). Dixon (1994, i Granberg & Ohlsson, 2014) intresserar sig till exempel för så kallade 

meningsstrukturer, ett kognitivt koncept, som tar fasta på människors förståelser och tolkningar av 

verkligheten. Författaren menar att de kollektiva meningsstrukturerna konstrueras och rekonstrueras 
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genom dialog mellan organisationens medlemmar. Enligt Wilhelmsson (1998) är det förvisso 

individen som lär men detta sker då genom en kommunikativ process som de facto kan anses vara 

kollektiv. Enligt Granberg och Ohlsson (2005) är båda dessa faktorer avgörande och varnar för att man 

inte undkommer den komplexitet som utmärker människors samspel. Döös och Wilhelmsson (2005) 

respektive Granberg och Ohlsson (2005) menar att det är detta samspel mellan människor som utgör 

det kollektiva lärandets tillblivelseprocess.  

Granberg och Ohlsson (2005) behandlar kollektivt lärande teoretiskt och menar att detta är en 

pågående interaktiv och kommunikativ process som rör sig mellan individens handlingar respektive en 

gemensam förståelse som utvecklas gemensamt i en arbetsgrupp på en särskild handlingsarena. Även 

Döös och Wilhelmsson (2005) är inne på ett liknande spår och menar med utgångspunkt från en 

empirisk undersökning att det gemensamma för kollektivt lärande i olika sammanhang är att det 

grundas på interaktioner mellan individer på särskilda handlingsarenor (Döös & Wilhelmsson, 2005). 

Enligt Engström (2016) är arbetsmöten ett exempel på en sådan arena där människor inom en 

organisation möts för att utbyta kunskaper och idéer. På denna handlingsarena har samtalet naturligt 

en framträdande betydelse. En förutsättning för kollektivt lärande är kommunikativa handlingar i olika 

gruppkonstellationer genom vilket man skapar ömsesidig förståelse och utforskar olika 

handlingsalternativ för att hantera uppgifter (Granberg & Ohlsson, 2005; Marengo, 1992).  

Runsten och Werr (2016) diskuterar det, med det kollektiva lärandet besläktade begreppet, kollektiv 

intelligens, vilket de beskriver som vår förmåga att tillsammans åstadkomma saker samt hur mycket 

av de individuella kunskaperna som kommer till gemensam användning. En viktig förutsättning för 

detta är hur väl, alltså till vilken grad, våra specialiserade förmågor koordineras till gemensam 

kunskap, någonting som de kallar för kunskapsintegration (Runsten & Werr, 2016). 

Sammanfattningsvis för litteraturen kring lärande i organisationen är betoningen på just samspel 

och interaktion. Lärande antas häri uppstå i olika handlingar och kommunikationer mellan människor 

där utforskanden och skapanden av gemensamma förståelser stimuleras. I följande avsnitt fördjupar vi 

oss mer specifikt i samspelet samt i dess specialform samtal. 

 

2.1.2 Samspel och samtal i organisationer 

Intresset för samspel och samarbete i grupp har de senaste decennierna varit högst relevant inom 

forskningen. West (1996) pekade redan för över 20 år sedan på intresset av teamwork för att främja 

konkurrenskraft och flexibilitet och visade på betydelsen av samarbete genom dialog för att förstå hur 

en organisation lär sig och förändras. Sedan dess har författare som Granberg och Ohlsson (2005, 

2016), Decuyper, Dochy och Van den Bossche (2010) samt Runsten och Werr (2016), upprepat 

samma betydelse. Samspel inom grupper anses vara en avgörande faktor för hur väl en verksamhet 

fungerar och hur mycket den lyckas prestera (Hackman, 1987). I samspelet möjliggörs kritisk 

reflektion kring rutiner och metoder vilket stimulerar verksamhetsutveckling (Engström, 2016). Det är 

också i samspelet som konflikter kan uppstå och felaktiga beslut riskerar att fattas (Hackman, 1987). 

I den föreliggande studien utgår vi från att samtal är en specifik form av samspel, inte minst därför 

att de ofta behandlas tillsammans (se exempelvis Granberg & Ohlsson, 2005; Döös & Wilhelmsson, 

2005; Engström, 2016). Trots att samtal kan anses utgöra en central verksamhetsaktivitet så har den 

fått relativt lite utrymme i organisationsforskningen (Greatbatch, 2011). Ett exempel är dock 

Lundgrens (2009) avhandling där samtalsanalys används för att studera samarbetet mellan team inom 

vården. Ekman (1999) i sin tur lyfter fram småpratets betydelse för hur poliser formar normer kring 
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sitt arbete vilket resulterar i att reglerande texter utmanas. I Engström (2014) avhandlas hur 

arbetsgrupper inom ett industriföretag samspelar kring sina uppgifter samt vilken utkomst detta får för 

verksamhetens lärande och effektivitet. Författaren påpekar betydelsen av att låta lärandet i 

organisationen vara en viktig dimension när effektiviteten i verksamheten analyseras. 

Sammanfattningsvis beskriver litteraturen att samspel möjliggör gemensam kritisk reflektion och 

prestationer som stimulerar verksamhetens utveckling. Samtidigt är det i samspelet som konflikter och 

felaktiga beslut kan uppstå som därmed hämmar denna utveckling. Trots att forskningen kring 

samspelsvarianten samtal inte synes vara särskilt utbredd, har samtal genom formen dialog rönt större 

uppmärksamhet. I det följande avsnittet fördjupar vi oss därför närmare i denna samtalsform. 

 

2.1.3 Samtalsformen dialog 

Inom arbetslivspedagogiken har samtal studerats inom ramen för dialogiska möten (Engström, 2014). 

Ohlsson (1996) studerar barnomsorgen och hur arbetsgrupper kommunicerar kring uppgifter. I 

avhandlingen framträdde gemensam reflektion genom dialog som en väsentlig del av kollektivt 

lärande samt att icke-reflekterande samspel såsom undvikanden eller brist på ifrågasättanden, 

bromsade lärandet. Wilhelmsson (1998) undersöker i sin avhandling möjligheter och hinder för 

lärande genom gruppsamtal. En av slutsatserna blev att kollektivt lärande uppstod under gynnsamma 

samtalsförhållanden när grupper breddade, skiftade och överskred olika perspektiv. Döös och 

Wilhelmsson (2005) studerar grupper som sysslar med produktutveckling i ett telekomföretag. De 

fann att fråga-svarsrymden bidrog till att bygga upp individens såväl som gruppens kompetens kring 

uppgifterna. 

Bland några av dialogens främsta förtjänster brukar räknas som en brobyggare mellan olika 

yrkesgrupper (Nisbet, Dunn & Lincoln, 2015). Den ses även som ett medel för att förbättra 

medarbetares hälsa, arbetsplatsens engagemang och organisatoriska utveckling (Grill, Ahlborg, 

Wikström & Lindgren, 2015). Dialog betraktas som centralt för personlig och organisatorisk 

utveckling, grupptillhörighet samt ömsesidigt lärande (Bergman, Dellve & Skagert, 2016; Simpson, 

Large & O’Brien, 2004). Decuyper, Dochy och Van den Bossche (2010) anger dialog som dels en 

möjlighet för en grupp att rekonstruera betydelse och dels som ett sätt för att bedriva konflikter 

konstruktivt. 

West (1996) behandlar dialog som ett kollektivt tänkande som på ett förbehållningslöst sätt 

transformerar de underliggande antaganden vilka formar gruppens åsikter och beteenden. Enligt Isaacs 

(1999) innebär dialog att gemensamt reflektera, pröva och granska argument med syfte att uppnå en 

gemensam förståelse och skapa tillfredsställande lösningar. Dialog beskrivs även som en process av 

medveten närvaro där individuella förståelser kan skönjas och sättas in i mer övergripande mönster av 

kollektiva upplevelser. Granberg och Ohlsson (2014) beskriver dialog som att gruppdeltagare fritt 

framför sina åsikter och tankar vilket expanderar tänkandet och skapar förståelse för hur andra parter i 

samtalet tänker. Dialog beskrivs även som ett fritt meningsutbyte där åsikter och erfarenheter förs 

fram utan dömanden (Granberg & Ohlsson, 2016). Wilhelmsson och Döös (2012) beskriver dialog 

som att man motståndslöst lyssnar på varandra för att undersöka underliggande orsaker och finna 

oanade möjligheter och insikter. Enligt Döös (2003) är det framför allt i det dialogiska samtalet som 

kompetens tillgängliggörs och utvecklas genom att de individuella förståelserna av ett visst fenomen 

gemensamt sätts in i ett större sammanhang vilket skapar en ny och ömsesidig mening. 
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Granberg och Ohlsson (2005) respektive Döös och Wilhelmsson (2005) varnar för dialogens 

upphöjda betydelse för kollektivt lärande på bekostnad av andra faktorer. Döös och Wilhelmsson 

(2005) ser kollektivt lärande som interaktiv och kommunikativ men betonar handlingens betydelse 

eftersom de menar att den skapar synergi. De pekar även på gemensam förståelse och 

handlingsförmåga som ett resultat av det gemensamma lärandet. Utifrån författarnas förståelse ska 

kollektivt lärande uppstå enligt olika principer i olika miljöer och sammanhang vilka är beroende av 

en verksamhets kärnuppgift (Döös & Wilhelmsson, 2005). Granberg och Ohlsson (2005) varnar även 

för synen på kollektivt lärande som en harmonisk företeelse och menar att oliktänkande och 

utmanande åsikter kan vara viktiga katalysatorer i lärprocesser. Enligt Engström (2014) kan sådana 

spänningstillstånd mellan gruppmedlemmars perspektiv gemensamt betecknas som diskrepanser. 

Dessa innebär således en besvärande brist på överensstämmelser mellan en grupps medlemmar men 

som, då det hanteras, stimulerar lärande på gruppnivå (Engström, 2014). 

Sammanfattningsvis pekar litteraturen på att dialog är en särskild samtalsform där medlemmarna 

av en organisation tänker tillsammans genom utforskande av mening och antaganden. Genom dialog 

transformeras de individuella förförståelserna in i en ny gemensam kollektiv förståelse och på så sätt 

tillgängliggörs kompetens och handlingar förändras genom att de följer den nya förståelsen. Utifrån 

litteraturen förstår vi dialog som en särskilt åtråvärd samtalsform vilken bygger på samförstånd. 

Samtidigt har motsättningar och konflikter påpekats kunna utgöra viktiga drivkrafter för ett kollektivt 

lärande om de sker under rätt förutsättningar.  

I avsnittets sista del utgår vi från genomgången av den teoretiska forskningen och redogör för det 

forskningsbidrag som vi hoppas kunna medverka till. 

 

2.1.3 Studiens forskningsbidrag 

Samtalets inflytande på verksamheter har fått väldigt lite utrymme inom organisationsforskning 

(Greatbatch, 2011). Inom arbetslivspedagogiken verkar det framförallt vara samtalsformen dialog som 

har blivit välstuderat (Engström, 2014). Granberg och Ohlsson (2005) respektive Döös och 

Wilhelmsson (2005) menar att dialogens betydelse för kollektivt lärande överskuggar helt andra 

faktorer såsom exempelvis handling. Granberg och Ohlsson (2005) menar att ett kollektivt lärande inte 

endast behöver uppstå genom samförstånd utan också kan stimuleras genom motsättningar och 

konflikter. Vi intresserar oss därför för om även andra samtalsformer kan bidra till kollektivt lärande. 

Vi utgår från Wilhelmsson och Döös (2012) och hävdar att samtal förvisso kan anta helt andra 

kvalitéer än dialog, nämligen diskussion och debatt. I forskningen har vi inte kunnat finna någonting 

som kopplar dessa två samtalsformer till kollektivt lärande och med den följande studien är vår 

förhoppning att bidra med ny kunskap på området.  

I kapitlets andra del öppnar vi återigen upp oss för det bredare samtalsbegreppet samt fördjupar oss 

i kollektivt lärande när uppsatsens två huvudteman ska ges en teoretisk inramning. 

 

2.2 Teoretisk inramning 

Studiens analys utgår från teorier med tillhörande begrepp som rör kollektivt lärande respektive 

samtal. I följande avsnitt behandlas först begreppet kollektivt lärande och därefter samtalsbegreppen 

dialog, diskussion och debatt. 
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2.2.1 Begreppet kollektivt lärande 

I sin bok behandlar Granberg och Ohlsson (2016) begreppet kollektivt lärande och drar slutsatsen att 

det finns åtminstone tre avgörande förutsättningar för det kollektiva lärandets tillblivelse, nämligen 

erfarenheter, interaktion och kontext. Följande är en genomgång av dessa tre faktorer vilka i slutet 

kompletteras med ytterligare kriterier för att göra förståelsen mer heltäckande. Vi avslutar med en 

definition som förklarar hur vi använder begreppet kollektivt lärande i den här studien. 

För det första är det kollektiva lärandet erfarenhetsbaserat vilket innebär att uppfattningar om 

världen fastlås eller omdanas genom pågående handlings- och kommunikationsprocesser med 

omgivningen. Lärandet bygger härvidlag på slutsatser som dras från tidigare upplevelser av 

situationer, saker och förhållanden (Granberg & Ohlsson, 2016). Författarna drar i sammanhanget en 

parallell till Donald Schöns teorier om reflektion-i-handling respektive reflektion-över-handling vilket 

de beskriver som ett sätt att förhålla sig till uppgifter vilka skiftar mellan konkret handlande och 

slutsatser om vad detta handlande innebär. 

För det andra uppstår det kollektiva lärandet genom verbala och icke-verbala 

kommunikationsbaserade interaktioner mellan individer. I interaktioner uppstår relationer som under 

vissa omständigheter kan fungera som bärare av kollektiv kunskap, där den viktigaste förutsättningen 

är att individer gemensamt identifierar och åtar sig en uppgift som ska lösas eller utföras. Genom 

interaktioner som exempelvis samtal, utfrågningar och iakttagelser, tillgängliggörs kunskaper mellan 

varandra och deltagarna blir därmed bärare av gemensamma kunskaper. Ju mer dessa interaktioner rör 

sig om den gemensamma uppgiften, desto större är möjligheterna att deltagarna samtidigt utvecklar 

gemensamma handlingsstrategier, eller med andra ord, uppvisar sin kollektiva kompetens (Granberg 

& Ohlsson, 2016). 

För det tredje är det kollektiva lärandet beroende av sin kontext. När deltagare använder sin 

gemensamma kunskap i handling, uppvisar de kollektiv kompetens vilket kan beskrivas som en 

handlingsförmåga som är knuten till det sammanhang där handlingen utförs. Kontexten utgör därmed 

ett meningssammanhang där individernas förståelser, upplevelser, sociala föreställningar, identiteter 

och kompetens identifieras, tolkas och formas. Sammanhanget formar därvidlag uppgiftshanteringar 

och påverkar vilken kollektiv kunskap, till exempel strategier, som bildas (Granberg & Ohlsson, 

2016).  

Vi utgår med hänvisning till Granberg och Ohlsson (2016) från att de tre förutsättningarna 

erfarenheter, interaktioner och kontext förvisso måste identifieras och uppfyllas för att ett kollektivt 

lärande ska ha möjlighet att uppstå. Vi tror dock inte att detta är tillräckligt och att en katalysator för 

lärande behövs, alltså någonting som stimulerar eller framkallar själva lärandet. Vi tror att denna 

katalysator kan finnas i de transformeringar och integreringar av gemensamma slutsatser som leder till 

koordinerade gemensamma handlingar. Vi återknyter därmed till den tidigare genomgången av 

forskningen kring lärande i organisationer med bland annat Dixon (1994, i Granberg & Ohlsson, 

2014), Granberg och Ohlsson (2005), Döös och Wilhelmsson (2005) och Marengo (1992). Vi menar 

att följande sex kriterier därför måste uppfyllas för att ett kollektivt lärande ska anses ha uppnåtts: 

• gemensam identifiering av problem (motsvarande erfarenheter)  

• gemensam kritisk reflektion (motsvarande interaktion) 

• gemensamt meningssammanhang (motsvarande kontext) 
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• gemensam transformering av förståelse 

• gemensam integrering av kunskap 

• gemensam beredskap för handling 

 

I denna bemärkelse ser vi identifiering av problemet som en form av erfarenhetsutbyte där 

medarbetarna delar egna och andras upplevelser vilka läggs som grund för en gemensam kritisk 

reflektion. För att uppnå ett kollektivt lärande behövs det dessutom ett gemensamt 

meningssammanhang som ramar in transformeringen respektive integreringen av kunskaper och ger 

riktlinjer för framtida handlingar. Uppdelningen mellan transformering respektive integrering är 

förvisso inte helt klar att skilja ut. Dessa skulle möjligtvis kunna uppfattas som en och samma process. 

Vi har dock valt att dela upp dem för att visa på de olika ingredienser som vi uppfattar måste uppfyllas 

för att ett kollektivt lärande ska kunna uppnås.  

I samtalet tänker vi oss att transformeringen bekräftas genom uttalanden som visar att en insikt har 

uppnåtts, exempelvis “jaha!”. Integreringen i sin tur menar vi kan synas i samtalet när någon beskriver 

sin nya förståelse och bekräftar en annans utsaga. Det är av relevans i sammanhanget att notera att vi 

även förstår dessa transformeringar och integreringar som delvis individuella men att det är den 

gemensamma aspekten som är den väsentliga i ett kollektivt lärande. Med hänvisning till 

Wilhelmssons (1998) så kan man säga att det de facto är individen som lär men att detta lärande sker 

genom en kommunikativ process som förvisso kan anses vara gemensam. 

   Vi förhåller oss till dessa sex kriterier som att samtliga måste vara uppfyllda med hänsyn till att 

kollektivt lärande i forskningslitteraturen är ett väldigt väldefinierat fenomen. Om endast vissa av 

kriterierna är uppfyllda så förnekar vi förvisso inte att ett lärande sker men vi kan ändå inte klassa det 

som ett kollektivt lärande. Utifrån denna genomgång förstår vi därmed själva begreppet kollektivt 

lärande på detta sätt: 

 

Kollektivt lärande är en grupps ömsesidiga interaktioner och reflektioner där 

specialiserade kunskaper koordineras och integreras till nytt gemensamt kunnande och 

ny förståelse vilket skapar beredskap för handling. 

 

I uppsatsen intresserar vi oss särskilt för det kollektiva lärande som kan tänkas uppstå under samtal 

och i det följande går vi därför igenom Wilhelmsson och Döös (2012) kortfattade omnämnanden av 

dialog, diskussion respektive debatt, vilka kan förstås som olika former av samtal. 

 

2.2.2 Samtalsformer 

Enligt Wilhelmsson och Döös (2012) innebär samtal att man stämmer av huruvida den egna 

verklighetsförståelsen överensstämmer med andras och därmed är det ett viktigt redskap för samarbete 

och gemenskapsskapande. Samtalet kan anta olika karaktärer såsom debatt, diskussion och dialog, 

varav de två senare är begrepp som ofta används synonymt med samtal i vardagligt tal. I forskningen 

har man framförallt intresserat sig för samtalsformen dialog, vilket vi har behandlat enskilt i avsnittet 

Tidigare forskning. Enligt Wilhelmsson och Döös (2012) förståelse är begreppet ett positivt laddat ord 

som används för att skänka glans åt allehanda företeelser. I deras mening innebär dialog istället ett 
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slags motståndslöst lyssnande och synande av varandras argument för att undersöka underliggande 

orsaker och finna oanade gemensamma möjligheter och insikter. Debatt är ofta en offentlig 

kommunikationsform och går ut på att vinna samtalet genom att slå ner motståndaren. Diskussion i sin 

tur kan förstås som mer konstruktivt där fakta ofta används som sakargument för att hantera 

motstridigheter och nå lösningar. Med inspiration från Wilhelmsson och Döös (2012) förstår vi de tre 

samtalsbegreppen på detta sätt: 

 

Dialog är en särskild samtalsform där deltagarna tänker tillsammans som jämlikar 

genom att motståndslöst utforska och transformera underliggande förståelser, 

antaganden och betydelser till nya kollektiva innebörder vilka ger upphov till okända 

möjligheter och insikter. Genom dialog tillgängliggörs kompetens och handlingar 

förändras genom att de följer den nya förståelsen. 

 

Diskussion är en särskild samtalsform där deltagarna växelvis förmedlar information, 

anger förtydliganden och representerar olika ståndpunkter vilka konstruktivt försvaras 

genom att sakargument prövas mot varandra med syfte att överbrygga motstridigheter 

och nå gemensamma lösningar. 

 

Debatt är en särskild samtalsform där deltagarna konkurrerar om tolkningsföreträdet 

och försöker attackera motståndarens ståndpunkter i syfte att försvara sina egna och 

därmed vinna samtalet.   

 

För att konkretisera denna genomgång till ett användbart analysverktyg kommer vi att använda 

följande operationaliseringar för de tre samtalsbegreppen i våra processanalyser: 

  

Dialog: utforska, förändra, beskriva, instämma, tolka, klargöra 

Diskussion: pröva, ifrågasätta, förklara, bekräfta, föreslå, förtydliga 

Debatt: försvara, avfärda, upplysa, attackera, konkurrera, avslå 

  

Dessa operationaliseringar ser vi som ingredienser vilka kan ingå i samtalsformerna, men vi anser 

däremot inte att alla måste uppfyllas för att respektive samtalsform ska kunna uppstå. Det kan också 

saknas komponenter som ingår i samtalsformerna men som vi inte har identifierat. En risk är även att 

vi inte kan finna samtalsformerna i sina renodlade beståndsdelar vilket riskerar att göra dem svåra att 

identifiera om olika operationaliseringar krockar med varandra. Exempelvis kan det uppstå förvirring 

om en blandning av beskrivning (dia.), ifrågasättande (dis.) och konkurrens (deb.) inträffar parallellt. 

Ytterligare ett problem skulle kunna vara att de tre formerna av samtal inte är heltäckande för att förstå 

fenomenet och att helt andra begrepp skulle behövas, någonting som skulle kunna undersökas närmare 

i vidare forskning. 

I följande avsnitt görs en sammanfattning av kapitlet. 
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2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi det samspel som uppstår i en grupp som en form av interaktion där 

människor med olika identiteter och under olika villkor möts för att främja organisationen. Särskilt 

samtal utgör det samspelsverktyg som möjliggör och underlättar för de erfarenhetsbaserade 

kunskaperna att föras vidare och spridas inom en grupp. Detta sker genom att ett kollektivt lärande 

uppnås vilket i sin tur ökar möjligheten för att de enskilda färdigheterna ska kunna omvandlas till 

gemensamma kompetenser och handlingsstrategier. Arbetsplatsmöten skulle kunna vara exempel på 

sådana specifika kontexter eller sammanhang där den gemensamma kunskapsintegrationen sker. 

  I kapitlets sista del redogörs för uppsatsens syfte och frågeställningar vilka kan ses som ett slags 

resultat att det genomgångna kapitlet. 

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Vi intresserar oss för samspels påverkan på arbetsgruppers samarbete. I sammanhanget är samtal på 

särskilda arenor såsom arbetsmöten väsentliga att förstå eftersom de har en direkt påverkan på de 

interaktioner som sker mellan människor. Vi önskar därmed att försöka bidra med kunskap om 

huruvida olika samtalsformer såsom dialog, diskussion och debatt kan bidra till kollektivt lärande 

inom ramen för arbetsmöten. 

Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera och förstå det lärande som kan uppstå genom samtal 

under arbetsplatsmöten. I uppsatsen aktualiseras följande frågeställningar: 

 

1. Vad karaktäriserar samtalen under de observerade arbetsmötena? 

2. Vilka förutsättningar för ett kollektivt lärande kan identifieras utifrån olika verbala 

kommunikationsformer under dessa möten? 
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3. METOD 

  

I kapitlet beskrivs studiens genomförande och de metodologiska överväganden som gjorts. Kapitlet 

inleds med metodologiska utgångspunkter och går vidare till att presentera mötessammansättningarna 

under observationerna. Vidare redogörs för insamling och bearbetning av empirisk data och därefter 

avslutas kapitlet med att diskutera tillförlitlighet, etiska överväganden samt att reflektera över metod. 

  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Med utgångspunkt från att vi i denna studie är särskilt intresserade av samspelsfomen samtals 

påverkan på ett kollektivt lärande, har vi utgått från en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman 

(2011) är individers beteenden i eller upplevelser av den sociala verkligheten i fokus vid ett kvalitativt 

angreppssätt, till skillnad från kvantifiering av data i den kvantitativa forskningsstrategin. Den 

kvalitativa forskningsstrategin kan sägas ha en konstruktionistisk utgångspunkt där sociala egenskaper 

antas vara resultatet av individers samspel (Bryman, 2011). För att analysera samspelsformen samtal 

har en fallstudie genomförts på en bemanningskoncern under de veckovisa arbetsplatsmötena mellan 

dotterbolagets områdeschefer. Med fallstudie avses ett enda eller möjligtvis några få fall, t.ex. en 

organisation eller individ, vars komplexitet och särskilda egenskaper studeras (Bryman, 2011). Syftet 

med att använda sig av fallstudiedesign är att skapa förståelse för avancerade sociala företeelser där 

forskaren har möjlighet att bibehålla helheten och samtidigt förstå det meningsfulla i det specifika 

(Yin, 2015). Särskilt fokus är riktad på miljön eller situationen i vilket fenomenet utspelas (Bryman, 

2011). 

   I följande avsnitt presenterar vi information om urval och gruppen vi studerar. 

  

3.2 Urval av fallstudiegrupp 

Som grund för studien har en fallstudie genomförts på ett bemanningsföretag och valet av detta företag 

kan i det närmaste beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) behandlar förvisso 

bekvämlighetsurval i samband med kvantitativa studier men resonemanget skulle kunna vara 

överförbart även för kvalitativa studier. I ett bekvämlighetsurval väljs sådana studiesubjekt ut som 

finns tillgängliga för forskaren för tillfället (Bryman, 2011). I en kvantitativ studie är sannolikheten för 

en bra svarsfrekvens hög vid bekvämlighetsurval men däremot är det svårt att generalisera resultaten 

utifrån denna typ av urvalsstrategi (Bryman, 2011). 

För att uppfylla studiens syfte behövdes ett empiriskt material där vårt urval skedde med kriteriet 

att vi sökte en arbetsgrupp som har möten. Det undersökta bemanningsföretaget valdes till sist ut på 

bekvämlighetsmässiga grunder då en av författarna tidigare har arbetat som konsult under flera av de 

branschansvariga områdescheferna. Insamlingen genomfördes huvudsakligen genom 

observationer.  Det är förvisso svårt att uttala sig om någon svarsfrekvens under observationer där 

deltagandet varierar av verksamhetsmässiga anledningar. Att resultaten som baseras på denna typ av 

urval inte går att generalisera är dock möjligtvis av underordnad betydelse inom ramen för en 
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kvalitativ studie. Enligt Bryman (2011) handlar den kvalitativa metoden inte så mycket om att nå en 

objektiv sanning såsom att fånga unika förståelser av den. Det är alltså det unika snarare än det 

generella som är av intresse. 

  Härnäst följer en övergripande beskrivning över mötenas deltagarsammansättningar och de roller 

som deltagarna har inom företaget. 

  

3.3 Mötenas sammansättning 

På dotterbolaget arbetar åtta områdeschefer med ansvar för kunder och medarbetare inom ett särskilt 

branschområde. Vi har valt att beteckna dessa som “OC” och numrerat dem från 1 till 9. Med på möte 

2 och 4 deltar en arbetsledare (“AL”) som en slags stand-in för OC6 som endast deltar på första mötet. 

OC8 deltar på de tre senare observationerna varav under observation 2 via telefon. OC9 deltar endast 

på tredje mötet. OC4 deltar under alla observationer utom den tredje och under fjärde observationen 

sker deltagandet via videolänk. OC7 deltar inte under den fjärde observationen. Alla OC är delägare i 

företaget utom OC9. 

På dotterbolaget arbetar dessutom en säljare (“Sälj”) vilken är ansvarig för prospekts och ett 

begränsat chefsområde. Också denne är delägare i företaget. Utöver dessa arbetar även en 

specialist (“Spec”) på dotterbolaget som ansvarar för samordning och uppföljning av skador samt 

interna och externa utbildningar. Denne är anställd och den ende som arbetar på dotterbolagets kontor 

och inte samtidigt är delägare i företaget. Både Sälj och Spec deltar under samtliga fyra observationer. 

Mötena leds av moderbolagets VD och närvarar gör även dess vVD. Båda två representerar 

moderbolagets intresse i dotterbolaget. Sedan dotterbolagets egna VD slutade under våren har 

moderbolagets VD och vVD även utgjort dotterbolagets ledning. Eftersom dessa rent fysiskt har sina 

arbetsplatser på moderbolagets kontor och vi från början hade uppfattningen att de inte direkt tillhörde 

dotterbolaget, så låter vi dem representera moderbolaget. VD och vVD deltar endast på de första tre 

mötena. Från moderbolaget deltar även olika övriga medarbetare i omgångar, nämligen 

rekryteringssamordnaren (“Rekr”) under observation 2, ekonomichefen (“Ekon”) under observation 3 

samt försäljningschefen (“Förs”) under observation 4. 

Tabell 3.1. Deltagarnas sammansättning och beteckningar 

Position Beteckning 

Verkställande Direktör VD 

Vice Verkställande Direktör vVD 

Försäljningschef Förs 

Ekonomichef Ekon 

Rekryteringssamordnare Rekr 

Säljansvarig Sälj 

Specialist, skador & utbildning Spec 
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OmrådesChef 1-9 OC1-9 

ArbetsLedare AL 

 

I bilaga 3 finns mer detaljerade beskrivningar av de fyra observationernas deltagarsammansättningar. I 

följande avsnitt beskriver vi hur datainsamlingen genomfördes.  

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Studiens empiriska material har samlats in med hjälp av observationer samt inspelning av de samtal 

som förts under dessa. I det följande beskrivs observation som metod. 

  Enligt Bryman (2011) utför forskaren observationer genom att iaktta eller lyssna, i syfte att få en 

uppfattning om den företeelse som är av intresse i ett socialt sammanhang. Fangen (2013) beskriver i 

sin tur observationer som en av människans naturliga skicklighet att med en analytisk uppfattning 

fånga upp sin omgivning för att förstå det som är säreget för fältet. Författaren uppmärksammar vidare 

vikten av förarbete för att kunna observera olika kultursammanhang på ett framgångsrikt sätt. Med 

detta menas att forskaren ska ha förståelse för bland annat det subkulturella språket, normer och 

värderingar samt använda sig av tillförlitliga sätt att uppnå förtroende bland dem man ska observera. 

Två viktiga aspekter som betonas av författaren är portvakter respektive tillträde. Med det förra avses 

den nyckelperson som möjliggör kontakten med övriga deltagare och med det senare menas den 

tillåtelse med vilket forskaren får tillgång till sammanhanget (Fangen, 2013). Under genomförandet 

finns det flera aspekter som forskaren rekommenderar att fästa sin uppmärksamhet vid, såsom 

klassbakgrund, stil och språkbruk. Dessa går förvisso inte att direkt observera men kan ändå bidra med 

mycket information som belyser uttryck för deltagarnas placering i det social rummet. Enligt Fangen 

(2013) är en av observationsmetodens fördelar att den kan belysa den diskrepans som kan finnas 

mellan vad människor uttrycker med ord respektive hur de agerar i sina egna sociala sammanhang. 

För att underlätta analysarbetet har vi valt att transkribera samtalen som fördes under 

observationerna. Enligt Bryman (2011) är det avgörande att forskaren kan redogöra för olika utbyten 

som svarar på vad de studerade säger och hur de säger det. Det finns några fördelar med att spela in 

och transkribera kvalitativt material såsom att det hjälper minnet, det underlättar ett noggrant 

analysarbete, transkriberingarna kan offentliggöras, det går att granska rimligheten i forskarens 

antaganden och empirin går att återanvända. Att transkribera material har dock två uppenbara 

nackdelar, nämligen att den tar mycket tid i anspråk samt att mängden data snabbt ökar. Dessutom 

krävs det ofta att den som transkriberar har samma erfarenhet och utbildning som deltagarna har 

eftersom det förekommer facktermer och uttryckssätt som är specifika för olika områden (Bryman, 

2011). 

I följande avsnitt behandlas hur vi arbetade med dessa tankegångar under vår datainsamling. 
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3.5 Insamling av data 

Som grund för vår studie har vi fått möjlighet att delta på fyra arbetsplatsmöten mellan områdeschefer 

på ett bemanningsföretag. Vi fick tillträde till denna arena genom en av författarnas tidigare samröre 

med verksamheten. Inför studien tog vi kontakt med företagets vice VD vilken vi, med Fangens 

(2013), uttryck skulle kunna benämna som vår portvakt som gav oss tillträde till arenan. Vi inledde 

genom att ta telefonkontakt med en förfrågan om vi skulle kunna få tillåtelse att skicka mer 

information. Ett mail skickades med närmare beskrivning av ändamål och genomförande vilket 

därefter vidarebefordrades till alla berörda inom företaget (se bilaga Missivbrev). Tillträde till arenan 

beviljades inom kort. Vid det första arbetsmötet introducerade vi oss och förklarade vårt syfte 

närmare. Vi förklarade även att vi skulle samla in data med hjälp av anteckningar och inspelningar. 

Även en begränsning gentemot oss formulerades av företaget som innebar att vi inte skulle få tillgång 

till de samtal som rör enskilda personalärenden. Denna begränsning aktualiserades dock aldrig under 

de fyra mötena och vi deltog därför på samtliga i sin helhet. 

Under arbetet med att transkribera observationerna blev det intressant att fördjupa oss ytterligare i 

några områden som behandlats under observationerna och där vi önskade oss mer sammanhang och 

förståelse. Totalt genomfördes sex kortare telefonintervjuer för att vi skulle få kompletterande 

information som kunde sätta observationerna i sitt sammanhang. Vår avsikt var från början att 

strukturera analysen efter olika samtalsämnen om vi funnit särskilt relevanta eller avgörande och 

intervjuerna följde därför detta arbetsspår. Vi hade förhoppning om att vad deltagarna pratade om 

skulle kunna ge indikationer på hur de pratade med varandra. Under analysarbetet blev det dock 

naturligare att följa uppdelningen mellan de tre samtalsformerna och materialet från intervjuerna 

kunde då inte längre bidra med resultat av relevans för vår uppsats.  

I följande avsnitt beskrivs hur den insamlade datan bearbetades och analyserades.  

  

3.6 Bearbetning och analys av data 

Vi valde att transkribera både de inspelade samtalen under observationerna samt respektive intervju. 

På grund av omfattningen begränsade vi oss till att endast transkribera de avsnitt under de inspelade 

observationerna som innehöll interaktioner mellan deltagarna. Rena informationsförmedlingar har 

oftast sammanfattats kort utom i de fall då de har ingått som en del av de samtal som förts. 

  Under transkriberingsarbetet har några överväganden gjorts. För det första har språket getts en 

snyggare skrud genom att till exempel ordet “och” har skrivits ut istället för det vanliga uttrycksljudet 

“åh”. Detta har gjorts dels med hänsyn till språkmässiga skillnader där vi har försökt att jämställa alla 

deltagare och dels för att öka läsbarheten i texterna. Replikerna har delats upp med “,” där deltagaren 

själv har delat upp sina meningar. Kortare pauser har skrivits ut med “[...]” eller “[kortare paus]” 

beroende på om de har befunnit sig inom repliker eller mellan replikskiften. Längre pauser har skrivits 

ut med exempelvis “[Tystnad. Paus]”. När repliker lämnas oavslutade så har detta markerats med “...” 

i slutet av meningarna. Trots att vi har försökt vara noggranna med enhetlighet i transkriberingarna 

förekommer det skillnader som delvis kan förklaras med den långa tidsrymd inom vilket 

transkriberingarna genomfördes. Vi anser inte att detta ska påverka läsbarheten eller analysen. 

Vi skulle vilja kalla vår metod för abduktiv där arbetet ursprungligen har varit teoridriven men 

allteftersom har blivit mer empiridriven. Kriterierna för ett kollektivt lärandes tillblivelse i 2.2.1 är ett 
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exempel på hur detta har gått till då vi från början utgick från vår litteraturgenomgång av det 

kollektiva lärandet men därefter, i mötet med empirin, formulerade kriterierna för att bättre förstå våra 

resultat. Vi har alltså rört oss mellan teori och empiri i vårt arbete för att i slutänden försöka uppnå en 

slags harmoni mellan dessa två element. 

Analysarbetet genomfördes i två omgångar. I den första delen gjordes processanalyser av det 

transkriberade materialet för hand med färgpennor och utifrån operationaliseringarna av de tre 

samtalsbegreppen dialog, diskussion och debatt vilket kan kallas för den deduktiva delen av vår 

abduktion. Dessa teman utgår från Wilhelmsson och Döös (2012) uppdelning av olika samtalsformer. 

I den andra analysdelen utgick vi ifrån renskrivna processanalyser och genomförde mer djupgående 

sådana över samtalens karaktär respektive det lärande som skulle kunna tänkas ha uppstått. Resultatet 

av detta påverkade därefter den teori som vi utgick ifrån och kan därmed sägas utgöra den induktiva 

delen av vår abduktiva metod. Resultatet av våra analyser finns redovisat i kapitel 4 Resultat och 

Analys. Här visas en tabell över hur transkriberingarna med tillhörande processanalys kan ha sett ut:  

 

Tabell 3.2. Exempel på transkribering med processanalys 

Observation 4 Ljudfilstid: 53:37 – 54:00 (1 min 33 sek) 

Aktör Utsaga Processanalys 

OC1 

Någon 

OC1 

 

Förs 

Några 

Förs 

 

Några 

Förs 

Någon 

OC5 

Förs 

Sälj 

OC5 

 

Förs 

Några 

Förs 

Flera 

Men öh, [Förs]… 

[harklar sig] 

… har den informationen gått ut i 

[Moderbolaget] också? 

Klädpolicyn… 

[skrattar] 

… nej jag har fått jättemycket skit för det 

där men… 

[skrattar] 

… jag ska ta tag i det där. 

Säger du… 

Där har du den där mallen… 

Mm. 

Mm. 

… för hur man sak se ut, förutom att han 

inte har [företags-pin] på sig idag 

Nej, jag glömde den, det är helt rätt… 

[skrattar till] 

… så jag gör allting tokigt…  

[skrattar] 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter 

 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter – skämtar 

 

(Dis.) Prövar/ Bekräftar 

 

 

 

 

(Dis.) Föreslår – lovar  

 

(Dis.) Förklarar 

(Dis.) Bekräftar 

 

(Dis.) Förklarar/Förtydligar 

(Dis.) Ifrågasätter 

(Dis.) Bekräftar – anmärkningen Förklarar 

 

(Dis.) Bekräftar – skämtar  

 

Härnäst förs en diskussion över studiens pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  
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3.7 Studiens tillförlitlighet 

Inom vetenskap är det vanligt att diskutera begreppen validitet och reliabilitet i samband med att 

studiers tillförlitlighet behandlas (Bryman, 2011). Många forskare anser dock att dessa kriterier inte 

äger någon relevans för kvalitativ forskning då de utgår från frågor som rör mätbarhet. Eftersom 

validitet och reliabilitet berör kvalitén på forskningsarbetet har de istället börjat ingå i 

kvalitetsbegreppet och man talar därför hellre om begrepp såsom pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Bryman, 2011).  

Inom den kvalitativa forskningen motsvaras reliabilitet av pålitlighet vilket innebär att forskaren 

ska anta ett kritiskt perspektiv genom att kunna avge en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla 

faser av forskningsprocessen. Detta möjliggör bedömningar över hur studiens slutsatser motiveras. Att 

den insamlade datan delas med kollegor för att granskas förbättrar pålitligheten. Inom kvalitativa 

studier är dock detta ovanligt på grund av den stora mängd data som brukar genereras vilket gör 

genomgången till en tidskrävande uppgift för kollegorna (Bryman, 2011). Vi har försökt att uppfylla 

pålitligheten i vår studie genom att kritiskt granska olika påståenden och argumentera sakligt i våra 

resonemang. Vi har strävat efter att anta ett opartiskt förhållningssätt där empirin har stått i centrum 

och våra påståenden har byggts upp utifrån dessa. Vi har därutöver försökt att så transparent som 

möjligt redogöra för vår forskningsprocess exempelvis genom att dokumentera hur vi har gått tillväga 

i de olika faserna av forskningsprocessen. Vi har också baserat våra analyser och slutsatser på 

teoretiska grunder och utifrån empirin. Under arbetet har delar av vår uppsats delats med kollegor som 

granskat kvalitén på innehåll och utförande.  

Trovärdighet, eller intern validitet, anger om det råder kongruens mellan forskarens observationer 

och de teoretiska inramningarna, och är ett kriterium som belyser styrkan i kvalitativa undersökningar. 

För att uppnå hög trovärdighet behöver forskarens beskrivning vara acceptabel för andra forskare och 

de som undersöks genom att tekniker såsom respondentvalidering eller triangulering används. Med 

respondentvalidering menas att forskaren delar sina resultat med dem som ingår i undersökningen så 

att deras tolkningar och slutsatser kan bekräftas. Med triangulering avses att ytterligare 

insamlingsmetoder har använts som komplettering eller bekräftelse på den huvudsakliga insamlingens 

material (Bryman, 2011). Vi har försökt uppnå hög trovärdighet genom att förhålla oss till teorin när 

vi har analyserat vår data och dragit våra slutsatser. Vi har strävat efter att ha en hög koppling mellan 

teorierna och de resultat och analys som vi har arbetat fram och hoppas därmed att våra resultat kan 

uppfattas som rimliga för andra forskare. För att skapa trovärdighet i materialet har våra observationer 

kompletterats med intervjuer för att bekräfta olika förhållanden som framträtt under observationerna 

och de inspelade samtalen. Uppsatsen kommer därutöver att delas med det observerade fallföretaget 

och resultaten diskuteras om intresse från deras sida finns.  

Enligt Bryman (2011) kan man inom kvalitativ forskning prata om överförbarhet istället för extern 

validitet. Överförbarheten rör i vilken utsträckning som studiens resultat kan generaliseras till andra 

sociala sammanhang och förhållanden, någonting som kan bli problematiskt för de forskare som 

arbetar med fallstudier och begränsade urval. Ibland är det snarare mer önskvärt att åstadkomma djupa 

beskrivningar av de detaljer som ingår i ett socialt sammanhang för att på så sätt skapa en databas som 

kan underlätta bedömningen av resultatens överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2011). 

Överförbarheten i vår uppsats är delvis svår att säga någonting om eftersom studien omfattning är 

begränsad och endast rör ett enda fallföretaget. Möjligtvis kan resultaten sättas i relation till tidigare 

forskning. Om våra resultat överensstämmer med dessa är det möjligt att överförbarheten ökar i vårt 

arbete.  
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I följande avsnitt diskuteras forskarens roll i en kvalitativ studie.  

 

3.8 Forskarens roll 

Inom kvalitativa studier ställs det krav på forskarens förmåga till reflektion då fenomenen av intresse 

kräver djupa och närgående studier som i sig kan skapa ömsesidiga påverkansprocesser (Engström, 

2014). Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskaren försöker agera i god tro och inte låter 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar färga tolkningarna av och slutsatserna från 

undersökningar. Kvalitativa analyser präglas av tolkningar och forskaren behöver därför sträva efter 

att uppfatta företeelser på samma sätt som de undersökta deltagarna utan att tappa bort syftet med 

undersökningen. 

I studien har vi varit medvetna om våra respektive förhållanden till det studerade företaget som är 

föremål för fallstudien. En av oss har relationer till företaget såsom tidigare konsult för några av 

områdescheferna vilket kan antas påverka objektiviteten. Samtidigt har denna tidigare kontakt gett en 

grundläggande förståelse för företagets förutsättningar i form av exempelvis facktermer, 

verksamhetsroller och arbetssätt med olika affärssystem. Den andra av oss har aldrig tidigare varit i 

kontakt med företaget vilket förvisso begränsar möjligheterna att förstå verksamhetens förutsättningar 

men samtidigt minskar dennes förutfattade meningar vilket förhoppningsvis kan berika arbetet med en 

kritisk objektivitet. Innan den första observationen påbörjades var det viktigt för den av oss med 

relation till företaget att förklara sin forskarroll och att denne befann sig under mötet endast som 

observatör. Att ingen av forskarna var involverade eller delaktiga i mötena utan endast närvarade som 

observatörer kan förhoppningsvis sägas ha ökat objektiviteten.  

I nästa avsnitt diskuterar vi de olika etiska övervägande vi har tagit i hänsyn för att behålla en hög 

kvalitet på vårt arbete. 

 

3.9 Etiska överväganden 

Bryman (2011) anger några etiska krav som rör frivillighet och anonymitet gällande deltagande i 

studier, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet respektive 

nyttjandekravet. 

Informationskravet rör forskarens skyldighet att informera berörda deltagare om syftet med 

studien, insamlingens genomförande samt att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet innebär i sin tur att deltagarna har rätt att själva få styra över sin medverkan. Vidare 

innebär konfidentialiteskravet att alla uppgifter som kan identifiera personer eller företag ska 

behandlas med största försiktighet och anonymiseras i allt material som ingår i studien. Till sist 

innebär nyttjandekravet att alla uppgifter som samlas in och som rör enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Bryman, 2011). 

I vår egen kontakt med företaget var vi mycket noga med att informera om vad syftet med studien 

skulle vara samt vilken typ av data som vi skulle komma att behöva. Vi ville försäkra oss om att 

deltagarna uppfattade sin medverkan som frivilligt och vi uttryckte oss därför hoppfullt snarare än 

kravställande i vårt brev. Ambitionen var att framställa medverkan som ett erbjudande snarare än en 
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skyldighet. Informationen gavs egentligen i fyra omgångar: 1) vid första kontakten per telefon med 

vVD, 2) i det förtydligande mail till vVD som vidarebefordrades till berörda inom dotterbolaget, 3) 

inför det första mötet, 4) i ett tackmail. 

Vad gäller samtyckeskravet insåg vi att det skulle vara praktiskt svårt att få individuellt 

deltagarsamtycke från en hel observationsgrupp. Alternativen om en eller några hade valt att avstå 

hade varit antingen att inte genomföra observationerna överhuvudtaget eller att de som avstod skulle 

undvika att delta på de berörda möten, vilket naturligtvis skulle inverka på deras verksamhet. Vi valde 

att utgå ifrån att ett kollektivt medgivande hade tilldelats oss i samband med att vi fick godkännande 

av vVD att genomföra studien. 

Vid alla kontakter med företaget har vi försökt att vara mycket tydliga med att all information som 

kan identifiera företaget, medarbetare, kunder och liknande ska behandlas anonymt och konfidentiellt. 

Inför den andra observationen hade företaget också tagit fram särskilda sekretessavtal som vi fick 

skriva på och som överensstämmer med forskningens krav på konfidentialitet. Uppgifter som vi har 

samlat in har vi försökt att förvara och behandla på största möjliga diskreta sätt så att ingenting kan 

identifieras.  Vi har försökt att undvika att förvara ljudfiler på sådana sätt att de skulle kunna bli 

åtkomliga för obehöriga. Dessutom har vi endast delat dem sinsemellan via USB direkt till dator. Vi 

förvarnade dock företaget om att trots konfidentialitetskravet så skulle viss bakgrundsinformation som 

placerar företaget och sammanhanget i en kontext kunna komma att behöva delges i studien, 

exempelvis sammansättning av deltagare på mötena. I transkriberingarna har namn på anställda och 

företag ersatts med position i förhållande till bemanningsföretaget inom hakparantes. Exempelvis 

skulle Stockholms Universitet ha kunnat bytas ut mot “[lärosätet]”.   

Det sista kravet rör nyttjande. Vi har informerat företaget om att allt empiriskt material som samlas 

in endast kommer att användas för forskningsändamål. Vi förklarade att fältanteckningarna och 

utvalda delar av de inspelade samtalen under observationerna skulle sammanställas i särskilda 

dokument vilka vi skulle utföra analyserna från. Vi förklarade också att i huvudsak vi själva var de 

som skulle ha tillgång till materialet. Vi gav dem dock ett förbehåll om att även våra blivande 

opponenter eventuellt skulle kunna komma att begära ut materialet för att själva kunna avgöra 

huruvida vår bearbetning kan anses vara korrekt. Vi förvarande även om att våra opponenter i så fall 

skulle vara bundna vid samma etiska krav som vi själva. 

Inga frågor från deltagarna om etiska aspekter, förtydliganden eller försäkringar har dykt upp. I 

nästa avsnitt reflekterar vi över de metoder vi har använt för att samla in empirin i vår studie. 

 

3.10 Metodreflektion 

I uppsatsen har några metodologiska insikter gjorts. Vi diskuterar först observation, vår huvudsakliga 

insamlingsmetod, och jämför den med intervju. Därefter beskriver vi vår valda metods begränsningar 

och hur den kan ha påverkat dem som vi har observerat.  

Fangen (2013) jämför direkt observation med deltagande observation och hänvisar till Habermas 

resonemang att sociala verkligheter kan vara svåra att nå om man som forskare inte deltar i dem. Detta 

skulle i så fall bero på att man med enbart observationer går miste om relationella uttolkningar när 

man inte aktivt deltar i kommunikationsprocesserna och därmed kan meningen bakom det som sägs 

vara svårt att begripa för den som endast iakttar. Fangen (2013) beskriver detta som att det är svårt att 

förstå vad deltagaren i observationen menar med en viss handling vilket nödgar forskaren att söka 
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tillgång till deltagarnas förklaringar, till exempel genom kvalitativa intervjuer. Ytterligare ett problem 

med observation är dessutom att det är mycket enkelt att få den observerade att bete sig på ett annat 

sätt än vad den brukar då upplevelsen av att känna sig iakttagen kan verka stressande. 

Bryman (2011) gör en jämförelse mellan kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Då 

vår huvudsakliga metod är direkt observation väljer vi att fokusera på de punkter som är 

överensstämmande mellan direkta och deltagande observationer. En fördel med kvalitativa intervjuer 

som Bryman (2011) lyfter fram, är att det möjliggör en fördjupning av fenomenet som inte är möjlig 

med observationer. Det är dock vanligt med frågeställningar vars svar inte kan fångas med hjälp av 

observationer och då är ofta den enda funktionella metoden för att få reda på saker om de studerade att 

fråga dem om deras åsikter. Genom observation kan man å andra sidan fånga sådana aspekter som 

deltagarna tar för givna såsom deras bevekelsegrunder, åsikter och förklaringar till varför det agerar på 

ett sådant sätt som de gör. 

Bryman (2011) framför ytterligare fördelar med observationer framför intervjuer, däribland en 

ökad förståelse för kontexten, alltså den miljö där deltagarnas handlingar utspelas. Dessutom ökar 

möjligheten att upptäcka oväntade teman och frågeställningar tack vare observationernas ofta 

ostrukturerade och flexibla natur. Enligt Bryman (2011) har dock kvalitativa intervjuer några 

ytterligare fördelar gentemot observation. En sådan aspekt är att de ger möjlighet för den intervjuade 

att rekonstruera åsikter och känslor från tidigare skeenden vilket sedan skapar utrymme för reflektion. 

Ytterligare en aspekt är att människors liv påverkas i mindre utsträckning vid intervjuer än vid 

observationer där det senare kan föranleda upplevelser av att forskaren är påträngande eller störande. 

Intervjuer möjliggör vidare att man kan täcka in ett större område för att förstå ett fenomen varvid 

kunskapsanspråken kan göras mycket vidare (Bryman, 2011). 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang medger vi att vår huvudsakliga metod kan medföra 

att den djupare förståelsen eventuellt går förlorad. Till exempel skulle det kunna bli svårt att förstå 

vilket lärande som uppstår om vi inte får tillgång till sådana uppgifter som rör hur deltagarna uppfattar 

fenomenet och vad de själva anser att de lär sig. Som vår huvudsakliga metod har vi trots allt valt 

observation då vi anser att det hade varit i princip omöjligt att fånga samtalets dimensioner enbart 

genom intervjuer eftersom pratet är en omedveten process - vi vet ofta vad vi säger men nästan aldrig 

hur. Detta element kan endast fångas genom observation och inspelning av samtalet.  

Under observationerna kan det finnas en risk för att vi påverkar dem vi observerar genom vår blotta 

närvaro. Exempelvis skulle deltagarnas samtalskvalité eller beteenden mellan varandra kunna 

påverkas på så sätt att det sociala samspelet inte ger en trogen bild av verkligheten. Genom att försöka 

hålla oss i bakgrunden hoppas vi att vår närvaro snabbt ska bli insignifikant.   
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet från våra observationer på bemanningsföretaget. Vi delar 

först upp kapitlet under rubrikerna Dialog, Diskussion och Debatt då denna uppdelning följer de tre 

samtalsformer som vi intresserar oss för. I varje sådant avsnitt ges en bakgrund till resultaten med ett 

exempel och därefter analyseras ytterligare ett exempel mer detaljerat. Vi anger två exempel för varje 

samtalsform för att visa på bredden på förekomsten av resultaten. På grund av materialets omfattning 

nöjer vi oss dock med att redovisa endast ett exempel mer djupgående. I analysen fokuseras samtalens 

karaktär respektive huruvida ett kollektivt lärande kan anses ha uppstått och den följer därmed 

uppsatsens forskningsfrågor. Därefter förenar vi diskussionerna om samtalskaraktärerna med lärandet. 

Sist i kapitlet redovisas ytterligare resultat under rubriken Informationsförmedling och blandformer 

och därefter avslutas kapitlet med Sammanfattningar av resultat och analys. 

 

4.1 Diskussion 

Under de observerade arbetsmötena var diskussion den vanligast förekommande samtalsformen. Inom 

dessa samtal ingick förklaringar som fungerade som utgångspunkter för exempelvis bekräftelser, 

prövanden, ifrågasättanden och förslag mellan deltagarna. Ett exempel på diskussion kunde hämtas 

från observation 1 där OC1 informerade om vad som förväntas av tjänstebilsinnehavarna inför 

återlämningen av leasingbilarna. I sekvensen påminner OC1 om en tidigare inlämning då företaget 

fick onödiga merkostnader. OC1 räknar upp några sådana kostnader, bland annat demontering av 

dekaler vilket föranleder en fråga från VD apropå tidigare diskussioner om extra medarbetare på 

bänken. VDs förslag argumenteras emot och faller. Genom exemplet kunde vi förstå att diskussion 

inte stimulerar ett kollektivt lärande men vi anser dock att den kunskap som OC1 hade innan samtalet 

inleddes nu delas med VD vilket kan vara grund för ett annat typ av lärande. 

Ytterligare ett exempel på diskussion skedde i mötena 1 och 4 då samtal som rör den så kallade 

bakjouren kom upp. Med bakjour avses den reserv som kan ta emot inkommande telefonsamtal när 

den ordinarie jourhållaren redan är upptagen. Under observation 4 framgick det att ämnet förmodligen 

trots allt inte var helt utagerat. Följande samtal som är hämtat ur observation 4 rör bakjouren och är ett 

andra exempel på hur en diskussion fördes under mötena.  
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Tabell 4.1. Diskussion om demontering av bildekaler 

Observation 1 Ljudfilstid: 01:15:25 – 01:16:14 (39 sek) 

Aktör Utsaga Processanalys 

OC1 

 

 

 

 

 

 

Sälj 

 

OC1 

Sälj 

OC3 

VD 

 

 

Sälj 

OC1 

VD 

OC1 

VD 

OC1 

 

 

VD 

OC1 

…  äh, och sen, [harklar sig] demontering 

dekaler, 3000 kr per bil kostar det, men det 

ska vi kunna göra själva på dom befintliga 

bilar, äh, jag kan hjälpa till med det, det är 

bara att ta en hårfön och, stå och värma 

den en liten stund och sedan bah dra ut 

dekalerna, det tar 15-20 minuter, per bil… 

Men har vi tid med det? Jag skoja! 

[skrattar högt] 

Om du vill betala 3000, varsågod! 

[skrattar] Nej men… 

Han har bara 1500! 

Ja, nä men ja precis, för jag tänker det att, 

det här kan väl vara något för kanske en, 

en sådan vi har fått på bänken, eller? 

Åhhh..? 

Öh, ja, det skulle man också kunna… 

Eller, är du tveksam? 

Nej, det är inte värt… 

Nej. 

… för att, man måste vara jätteförsiktig, 

om man är, om man värmer för mycket, 

och sedan när man drar ut…  

Ja ja.  

… då kan man få med sig lacken, då blir 

det mycket dyrare, [skrattar till] ja… 

(Dis.) Förklarar 

 

(Dis.) Föreslår 

 

 

 

 

(Dis.) Ifrågasätter – skämtar 

 

(Dis.) Föreslår – erbjuder 

(Dis.) Bekräftar – nej, slår ifrån sig 

(Dis.) Föreslår/Prövar – skämtar, ansätter 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Föreslår 

 

(Dis.) Prövar/Bekräftar – uppmanar  

(Dis.) Prövar – funderar möjlighet 

(Dis.) Ifrågasätter/Prövar – undrar, fråga 

(Dis.) Bekräftar/Förklarar – slutsats 

(Dis.) Bekräftar – nej  

(Dis.) Förklarar – anledning 

 

 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Förklarar – anledning  

 

4.1.1 Samtalets karaktär 

Det aktuella samtalet verkar präglas av diskussion eftersom OC5 respektive Sälj växelvis förmedlar 

information och anger förtydliganden, alltså konstruktiva sakargument som representerar en särskild 

ståndpunkt, nämligen den fördelaktiga sidan av bakjouren. Deltagarna sinsemellan verkar förvisso inte 

representera olika ståndpunkter men likväl skulle man kunna säga att de i samtalet söker en slags 

allians med en gemensam ståndpunkt som bör värnas mot en hypotetisk motsatt åsikt. Med andra ord 

kan man säga att OC5s och Säljs sakargument skapar en polemik gentemot den andra åsikten och häri 

skulle man kunna säga att en diskussion uppstår. Möjligen kan man förstå samtalet om att man måste 

hitta en lösning som att förståelsen för bakjourens icke-varande inte har integrerats i deras förståelse. 

Däremot har inga motstridigheter behövt överbryggas under samtalet men likväl kan man förstå att en 

lösning gentemot den som representerar en annan åsikt inte uppnåtts.  

I sekvensen ser vi inte att någon dialog uppstår. Förvisso verkar OC5 och Sälj tänka tillsammans 

men det sträcker sig inte längre än till att de bekräftar varandras åsikter. Det finns inga underliggande 

förståelser om ämnet som behöver transformeras eller integreras och därför uppstår heller inga nya 

okända möjligheter eller insikter. Tvärtom skjuter man hanteringen av jouren till kommande vecka 

istället. Efter samtalet har ingenting ändrats som skulle kunna tänkas påverka framtida handlingar.  
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Någon debatt förekommer inte under samtalet eftersom deltagarna inte konkurrerar om 

tolkningsföreträde. Tvärtom bekräftar de snarare varandras åsikter. Om någon under samtalet hade 

försvarat en motsatt åsikt är det möjligt att en debatt hade kunnat uppstå.  

 

4.1.2 Lärandet 

Vi kan se att en gemensam identifiering av problemet finns i samtalet i och med att OC5 och Sälj 

lägger fram ett intresse av en bakjour. Däremot verkar ingen gemensam kritisk reflektion finnas 

eftersom ämnet endast belyses från deras perspektiv och inte problematiseras. Mellan sig har OC5 och 

Sälj ett gemensamt meningssammanhang eftersom de förstår vad innebörden av ha bakjouren är. 

Ingen gemensam transformering av förståelse inträffar och därmed uppstår heller inga nya kunskaper 

som kan integreras. Eftersom bakjouren skulle kunna tolkas som en slags beredskap för handling men 

nu är en möjlighet som inte finns tillgänglig så uppstår ingen handlingsberedskap utan eventuella 

lösningar skjuts på framtiden.  

 

4.1.3 Samtal och lärande 

I sekvensen uppfattar vi att ett kollektivt lärande inte har uppstått vilket kanske beror på att 

diskussionen inte genererar några egentliga lösningar. Det framkommer under samtalet att anledningen 

till att inte ha en bakjour inte har tydliggjorts. Detta avspeglas också i sin tur i till exempel OC5s 

replik där denne förklarar att den inte var med och fattade beslutet om att inte ha en bakjour. Det 

missnöje som kan anas i samtalet ger indikationer på att ämnet inte har diskuterats tillfredsställande 

vilket kan vara orsaken till att medarbetaren återkommer till frågan. Med andra ord har tidigare samtal 

inte stimulerat till det lärande som kanske skulle behövas för att en gemensam kunskapsintegration 

skulle ha kunnat möjliggöras. Vår slutsats är därför att: 

 

Inget kollektivt lärande har uppstått i diskussionen och vi antar att det beror på att själva 

diskussionsämnet inte är färdigbehandlat. Samtidigt kan vi inte se att en gemensam 

förståelse för ämnet har uppnåtts vilket i sin tur kan orsaka att lärandet bromsas.  

 

4.2 Dialog 

När det empiriska materialet processanalyserades fann vi att dialog kunde ingå som en ingrediens i det 

övriga samtalet som oftast antog karaktären av diskussion. Inom dessa samtal förekom förklaringar, 

bekräftelse, ifrågasättanden och andra egenskaper som karaktäriserar diskussion men samtalen fördes 

även på en högre nivå där även utforskanden, tolkningar och klargöranden ingick. I vissa fall kunde 

dialog endast antydas och ett exempel på detta handlar om hur Rekr under observation 2 hade 

missförstått ett problem som dykt upp angående hemsidans låsta fråga. Genom exemplet kunde vi 

förstå att ett kollektivt lärande inte uppstod, framförallt eftersom samtalet endast innehöll två deltagare 

där det framförallt var Rekr som visade uttryck en förändrad förståelse för problemets innebörd. 

Möjligtvis kan ett individuellt lärande sägas ha uppstått istället.  
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Ett annat exempel på när dialog förekommer är i ett replikskifte mellan VD och tre områdeschefer. 

Här pratar VD om hur en av moderbolagets franchisetagare arbetar med sin verksamhet medan övriga 

deltagare försöker begripa hur detta förhåller sig till deras egna förutsättningar.  

 Tabell 4.2. Dialog om franchisetagares arbetssätt 

Observation 3 Ljudfilstid: 18:07 – 20:14 (2 min 7 sek) 

Aktör Utsaga Processanalys 

OC8 

 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

 

 

Någon 

OC8 

 

VD 

OC8 

 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon 

VD 

 

 

OC5 

 

Någon 

Någon 

OC5 

 

VD 

 

Kan vi inte få höra lite hur 

[franchisetagare] jobbar då? 

Uppenbarligen är det ju ett 

framgångsrecept liksom … om han lägger 

så lite tid på, olika kunder så är, och kan 

fokusera på, framåt istället, det vore 

intressant att veta hur han gör liksom.  

Jo … ja, det kan vi göra och egentligen så 

är det, han lägger ju mycket ansvar på, på 

kunden själv. Han fixar ju mycket 

gubbarna och sedan så går dom in i deras 

produktion. 

Mm. 

Men har han arbetsledare på plats då… 

 

Nej. 

… utan och… ingenting, nej… 

 

Han har det, han har haft det på några 

platser … Och sedan tror jag framför allt i 

det, han är… Dom har pratat, han kan ju 

komma och berätta själv som du säger, äh, 

det är mycket som [franchisetagaren], han, 

han är ju väldigt offensiv. Får han som, ja, 

jag vill ha 20 gubbar, då, då är det liksom, 

då kör han på det, och sedan om det råkar 

vara i [ort], det spelar ingen roll, dom ska 

bara dit liksom. Och han sätter sig ju och 

åker, ett par dagar i sträck, bara runt och 

träffar kunder liksom, och ser till att ha, i 

kloss, i kloss, i kloss, i kloss… 

[harklar sig] 

… dom här kunderna han ska träffa, och 

sedan när han har gjort en resa, hem, så 

fixar han folk och sedan en ny resa. 

Men han säljer… 

 

[snörvlar] 

[harklar sig] 

… och är jättemycket ute… 

 

Ja. 

(Dis.) Föreslår/Prövar – uppmanar, 

efterfrågar (Dia.) Utforskar 

(Dis.) Förtydligar – utvecklar (Dia. 

klargör) 

 

 

 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Förklarar (Dia. klargör) 

 

 

 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter – undrar 

   (Dia.) Utforskar 

(Dis.) Bekräftar – nej 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter – undrar 

   (Dia. ) Utforskar 

(Dis.) Förtydligar – svarar 

   (Dia) Klargör 

 

(Dis.) Förslår 

 

(Dis.) Förklarar 

(Dis.) Förtydligar – utvecklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dis.) Prövar – söker förtydligande 

   (Dia). Utforskar 

 

 

 

 

(Dis.) Bekräftar 
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OC5 

 

VD 

OC5 

 

VD 

OC5 

OC8 

 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC5 

 

Någon 

OC5 

OC1 

 

VD 

Någon 

VD 

Någon 

Någon 

VD 

… och [franchisetagarens administratör] 

allt det admin… 

Ja.  

… administrativa… Han jobbar inte så 

mycket administrativt? 

Inte så mycket. 

Men är det för att… 

Ingenting på rekrytering, utan… 

 

Jo, han jobbar med det, men det är hon 

som syr ihop det ska jag säga. Det är han 

som pratar med kanske, sina, ligger nära 

personalen, precis som vi tänker. Och 

sedan, sedan så har du, känner väl en tre, 

fyra till som vill komma och jobba ute i 

[ort], då lägger han ut till sina anställda 

som han känner bra, ja, absolut ok, be dem 

maila till [franchisetagarens assistent], så 

syr [franchisetagarens assistent] ihop det, 

liksom, och ser till att, ja, hela logistiken 

fungerar. 

Mm, och det tro, där gör ju vi… 

 

[harklar sig] 

… liksom allt… per, per person.  

Sedan är det också, utländsk arbetskraft, 

från Polen mest, eller? 

Ja, jag vet inte om det är, jo det är det ju… 

[snörvlar] 

… alltså, kanske 70%... 

[snörvlar] 

[harklar sig] 

… eller någonting. Men det är ju ett 

jättejobb med det, alltså, man ska inte säga 

så, det är ju ordna bostäder så, det är andra 

utmaningar, så…  

(Dis.) Prövar/Föreslår – undrar  

   (Dis.) Prövar (Dia). Utforskar 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter 

   (Dia.) Utforskar 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Prövar/Ifrågasätter – undrar  

(Dis.) Prövar – undrar, förtydligar  

   (Dia.) Utforskar 

(Dis.) Bekräftar  

 

(Dis) Förtydligar – utvecklar (Dia.)    

Klargör 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dis.) Förklarar/Ifrågasätter – reflekterar  

   (Dia.) Tolkar 

 

(Dis.) Prövar/Föreslår – undrar  

(Dia.) Utforskar 

 

(Dis.) Bekräftar – funderar 

 

(Dis.) Förtydligar (Dia.) Klargör 

 

 

(Dis.) Ifrågasätter – invänder (Dia.) Tolkar 

 

4.2.1 Samtalets karaktär 

Vi tolkar samtalssekvensen som att den karaktäriseras av både diskussion och dialog. Det är svårt att 

göra en tydlig åtskillnad mellan dessa samtalsformer. Sekvensen tydliggör att det kan vara svårt att se 

skillnaden eftersom det i båda fallen rör sig om konstruktiva samtal men som rör sig på olika 

abstraktionsnivåer där dialog är mer övergripande och diskussion mer konkret. I processanalysen har 

vi valt att skriva ut både de element som är dialog och de som är diskussion. För att förstå om det rör 

sig om dialog eller diskussion måste man däremot nästan se på samtalet i sin helhet och inte endast till 

enskilda element. 

Att det aktuella samtalet skulle kunna förstås som en diskussion kan man se genom att det sker en 

växelvis förmedling av information där OC1, OC5 och OC8 föreslår förhållanden som VD bekräftar 

och förtydligar. VDs utvecklingar kan klassas som informationsförmedlingar som vävs in i samtalet. 

Man kan ana att de respektive områdescheferna prövar sakargument för att belysa skillnader i 

förutsättningar. VD i sin tur försvarar konstruktivt giltigheten i franchisetagarens arbetssätt genom att 



 

25 

beskriva hur detaljerna i förfaringssättet förhåller sig. Egentligen innehåller sekvensen ingenting som 

tyder på att några gemensamma lösningar har uppnåtts bortom att områdescheferna får en större 

förståelse för den poäng som VD försöker förmedla. 

Man kan även förstå sekvensen som en dialog där OC1, OC5 och OC8 utforskar anledningar till 

franchisetagarens framgång och motståndslöst prövar att se skillnader i förutsättningar. VD i sin tur 

klargör förhållandena motståndslöst. Här verkar det inte handla om att ifrågasätta utan snarare om att 

tolka och att försöka skapa förståelse för hur det egna arbetet kan göras bättre. I den här bemärkelsen 

försöker också deltagarna tänka tillsammans genom att gemensamt tolka innebörder och ange olika 

perspektiv. Man kan ana att den underliggande förståelsen bland områdescheferna skulle kunna 

transformeras när parallellerna mellan deras egna respektive franchisetagarens förfaranden klargörs. 

Om så är fallet så tillgängliggörs även den möjliga kompetens som eventuellt redan finns hos 

områdescheferna vilken i sin tur möjligtvis skulle kunna förändra sådana handlingar som följer den 

nya förståelsen.    

Vi tolkar inte sekvensen som att deltagarna konkurrerar om tolkningsföreträdet eller att de försöker 

attackera motståndarens synpunkter. Samtalet verkar heller inte handla om att vinna utan snarare om 

att pröva varandras tankegångar och utforska innebörder vilket gör att vi inte kan se något tecken på 

debatt i utdraget. 

  

4.2.2 Lärandet 

I samtalet kan man förstå att en gemensam identifiering av problemet sker när franchisetagarens 

förfaringssätt begripliggörs genom OC1, OC5 och OC8s kritiska reflektioner där förfaringssättet sätts i 

perspektiv. I detta utforskande att försöka förstå hur förfaringssättet relaterar till deras situation skapas 

också ett gemensamt meningssammanhang. När VD utvecklar resonemangen så kan man anta att de 

övriga deltagarnas förståelse transformeras och att den gemensamma kunskapen integreras så att den 

också kan relatera till deltagarnas egna förutsättningar. Någon uttalad handlingsberedskap kan inte 

uttolkas i den här sekvensen men kanske skulle en sådan kunna komma att formuleras i framtiden 

baserat på det här samtalet. En antydan till detta uppstår också senare under mötet när VD föreslår 

olika handlingar som kan hjälpa medarbetarna att bli ännu produktivare.  

  

4.2.3 Samtal och lärande 

Vi anser att samtalsformerna i det aktuella avsnittet kan ha bidragit till kollektivt lärande. Detta beror 

på att diskussionen till stora delar är präglad av dialog där ifrågasättanden antar karaktären av 

motståndslöst utforskande som sätter perspektiv på företeelsen. Diskussionen går inte ut på att 

försvara eventuella motstridiga ståndpunkter utan istället om att belysa och söka förståelse för 

företeelsen på olika sätt. Eftersom vi kan se hur både diskussion och dialog sker parallellt och vi i 

andra delar av analysen har sett hur både dialog och debatt ramas in och ingår i det övriga samtalet - 

vilket vi har tolkat som diskussion - så tolkar vi att dialogen i det här fallet är en slags nyans av 

diskussion som positivt bidrar till kollektivt lärande. Vår slutsats är därför att: 

 

När dialog ingår i diskussionen så möjliggör det ett kollektivt lärande.  
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4.3 Debatt 

Under de observerade mötena var debatt en vanligare samtalsform än dialog. Precis som för dialog 

ingick debatt som en ingrediens eller nyans av det övriga samtalet vilket vi förstår som diskussion. I 

samtalen ingick då förklaringar, ifrågasättanden och andra egenskaper som kännetecknar diskussion 

men samtalen blev också mer intensiva när försvar, avfärdanden, attacker och andra egenskaper som 

hör till debatt aktualiserades. Ett exempel på debatt återfanns under observation 3 och handlade om 

den nya klädpolicyn som OC5 försökte försvara men som inte verkade tas på allvar av övriga 

mötesdeltagare. Istället slutade samtalet med att handla om att på ett skämtsamt sätt attackera Förs 

klädsel. Se exemplet Tabell 3.2. Exempel på transkribering med processanalys i kapitel 3. Vi kunde se 

att den aktuella diskussionen innehöll element av debatt från en deltagare men den kan dock inte sägas 

ha gett upphov till något kollektivt lärande. Vi ser heller inget tecken på att något individuellt lärande 

skulle ha uppstått i scenariot. Detta skulle kunna bero på att debatten skedde ensidigt och att allvaret i 

frågan förminskades genom övriga deltagares skämtanden vilket gjorde att fokuset förflyttades.   

Ett av de tydligaste exemplen på debatt är denna sekvensen under observation 4 när problemet med 

att dölja bänkkostnaderna genom att lägga dessa på ett varuhusområde behandlas och frågan om orsak 

och ansvar tas upp. 

Tabell 4.3 Debatt angående ansvar 

Observation 4 Ljudfilstid: 08:32 – 10:11 (1 min 39 sek) 

Aktör Utsaga Processanalys 

OC2 

 

 

 

OC4 

OC2 

OC4 

OC2 

OC4 

OC2 

OC4 

 

 

Någon 

OC4 

 

 

 

 

 

 

OC2 

OC4 

 

 

 

Frågan är öh, vem har beställt det här 

passet och varför har han inte flaggat om 

det är från april-maj, att vi behöver inget, 

och det kostar jävligt… 

Nej. 

… mera, än vi… 

Vi, nej, nej… 

… trodde.  

Nej. 

Vi har inge, budget, till den här. 

Äh, jag kan ju säga så här att, det dumt 

och, och prata, om vem som har bestämt 

sitt och så… 

[snörvlar] 

… det här är läget just nu och det enda vi 

kan göra är, är det någon som motsäger sig 

att bara ta bort det här passet och att vi 

snarare kör på att när [Företagskunden] 

behöver hjälp, då kommer han och säger 

till till oss, och då kan vi rensa, öh, så att 

säga, bänken… 

Mm. 

… när det finns, aktuella plats, som inte 

kommer och kosta någonting mer, är det 

någon som är emot det? 

(Dis.) Prövar – frågar  

 

(Dis.) Förklarar – åsikt  

 

(Deb.) Avfärdar 

(Dis.) Förklarar 

(Deb.) Avfärdar 

(Dis.) Förklarar 

(Deb.) Avfärdar 

(Dis.) Prövar 

(Deb.) Avfärdar/Upplyser 

 

 

 

(Deb.) Försvarar 

(Deb.) Konkurrerar (Dis.) Prövar 

 

 

 

 

 

(Dis.) Bekräftar 

(Dis.) Prövar 
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OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon 

OC2 

 

 

 

Någon 

OC2 

OC4 

OC2 

OC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon 

OC4 

Ja! Öh, det är lugnt, nu snacka vi, om den 

här just nu, men vi måste veta historien, 

varför det blivit så här. Vi kommer och ta 

bort det här passet, men vi vill vet, vem har 

inte flaggat för den här, och varför det 

kostar oss, 200 per timme, istället för 

112,93 som du sagt. Vi måste vem och 

varför, orsak till detta, och sen vi kommer 

absolut att ta bort det här passet, framåt, 

men åtgärderna… 

[harklar sig]  

… måste, vi göra, och vi måste veta vem 

så att vi kan utnyttja den här, att det inte 

händer igen med någon annan kund, 

kanske [Företagskund]… 

[snörvlar] 

… eller, helgpass…  

Miss… 

…någonstans. 

… misskommunikation helt enkelt, öh, 

[OC8] har ju sagt till om det, öh, och, och 

öh, vi har helt enkelt inte helt förstått vad 

[OC8] har öh, sagt, jag själv kan ju säga, 

jag har ju suttit i min tro att det är, är så 

som vi sa i april, men, det är ju ingen som 

har tittat på vart det ligger, det är ju ingen 

som har förstått det, [OC8] har ju sagt till 

om att det, ja men, det här är ju bara en 

extra kostnad, men ingen… 

[harklar sig] 

… har helt förstått. 

(Deb.) Attackerar/Avslår 

(Deb.) Upplyser/Försvarar 

  

 

(Deb.) Attackerar (Dis.) Ifrågasätta 

 

 

 

 

 

 

(Deb.) Upplyser – argumenterar  

 

 

 

 

 

(Deb.) Konkurrerar – avbryter 

(Deb.) Upplyser – argumenterar  

(Deb.) Avfärdar/ Upplyser – argumentera 

(Dis.) Förklarar/Förtydligar/Prövar 

 

 

 

 

 

(Dis.) Förtydligar 

  

4.3.1 Samtalets karaktär 

Den aktuella sekvensen är särskilt intressant eftersom den tydligt visar på en debatt där två deltagare 

konkurrerar om tolkningsföreträdet. Samtalet börjar med en diskussion där OC2 prövar en undran 

vilket avfärdas av OC4. När OC2 fortsätter tala och OC4 gör ytterligare försök till att avbryta blir det 

tydligt att de båda konkurrerar om tolkningsföreträdet. Är det viktigt att finna en ansvarig eller inte? 

OC4 går till attack mot OC2s mening genom att avfärda det som oviktigt. Istället försöker OC4 vinna 

samtalet genom att snabbt övergå till en votering av sitt eget framlagda förslag, ett förslag som OC2 i 

sin tur avslår. OC2 attackerar OC4s förslag och försvarar sin ståndpunkt genom att argumentera för 

att de måste gå igenom en sak i taget. OC4 försöker därefter återigen avbryta samtalet och upplyser 

om att alla orsaker beror på missförstånd i kommunikationen och att OC2s förslag därför kan 

avfärdas. Här övergår debatten till diskussion när man från ljudfilen förstår att intensiteten i samtalet 

lugnar ner sig och OC4 förtydligar och prövar ett resonemang om orsaken till problemet. Kanske kan 

debatten därmed också sägas ha vunnits av OC4 eftersom OC2 inte gör några ytterligare försök att 

insistera på sitt tolkningsföreträde. 

   Vi anser att någon dialog inte uppstår i sekvensen. OC4 och OC2 tänker inte tillsammans som 

jämlikar. De försöker inte motståndslöst utforska och transformera underliggande antaganden som 

förändrar några handlingar. Det rör sig egentligen inte om några sakargument som konstruktivt prövas 
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mot varandra såsom i diskussion. Istället handlar sekvensen om att konkurrera och vinna. En intressant 

sak som kan noteras är att debatten sker mellan endast två deltagare, OC4 och OC2. Ingen annan 

deltagare ger sig in i samtalet förrän debatten verkar ha vunnits av OC4. 

  

4.3.2 Lärandet 

I samtalet finns ingen gemensam identifiering av problemet. För OC2 handlar det om att hitta en 

ansvarig och för OC4 handlar det om att hitta en lösning på det problem som redan framlagts. 

Samtalet handlar därmed inte om att lösa problemet i sig utan om att konkurrera om 

tolkningsföreträdet och får rätt i sin sak. Eftersom problemet inte är gemensamt definierat så 

förhindras även en kritisk reflektion samt att ett gemensamt meningssammanhang uppstår. Varken 

transformering eller integrering av någon ny förståelse eller kunskap inträffar. Istället vinner OC4 

debatten och OC2 får finna sig i att acceptera OC4s tolkningsföreträde. Eftersom det inte har skett 

någon integrering av ny kunskap så sker heller ingen handlingsberedskap. Samtalet handlar ju inte om 

att lösa ett problem utan om att definiera problemet vilket gör att några framtida handlingar inte är 

aktualiseras under samtalet.  

 

4.3.3 Samtal och lärande 

Sekvensen verkar inledas och avslutas med diskussion och innehåller däremellan debatt. Samtalet 

inleds med att OC2 begär att få veta vem som är ansvarig och förklarar sin åsikt i frågan. När debatten 

inleds verkar den ske parallellt med diskussionen som förs av OC2 genom att OC4 försöker avbryta 

och konkurrera om talutrymmet. Debatten tar därefter övertaget i samtalet när OC4 avfärdar OC2s 

begäran och gör anspråk på tolkningsföreträdet vilket OC2 i sin tur avslår. Debatten avklingar till sist 

när OC4 upplyser eller förklarar att problemet rör sig om ett missförstånd och därefter fortsätter med 

att förtydliga förhållandet. Vi har inte funnit att några av våra formulerade kriterier för ett kollektivt 

lärande är uppfyllt. Vad gäller ett individuellt lärande skulle man kunna spekulera i att OC2 lär sig att 

denne har förlorat debatten och att OC4s problemformulering är den som antas, alltså en form av 

negativt lärande kanske man kan säga. Vår slutsats är därför att: 

 

Det aktuella samtalet inleddes och avslutades med diskussion men den bestod i övrigt av 

debatt mellan två deltagare. Samtalet gav inget upphov till något kollektivt lärande. 

Tvärtom verkar debatten hämma ett kollektivt lärande genom att två tolkningsföreträden 

konkurrerar med varandra vilket omöjliggör samförstånd. 

 

4.4 Ytterligare resultat 

Vid processanalysen av transkriberingarna framstod de observerade arbetsmötena som utrymme eller 

arenor för primärt informationsförmedlingar vilka i förekommande fall fungerade som underlag eller 

avstamp för diskussioner. Ett exempel på informationsförmedling är Specs redogörelse för uppföljning 

av skadeärenden med försäkringsbolag vilket gav följande resultat: 
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Informationsförmedling stimulerar inte ett kollektivt lärande. Den utgjorde en väsentlig 

del av den verbala kommunikationen om än inte som samtal utan som monologer vilka i 

förekommande fall utgjorde avstamp för vidare diskussioner.  

 

Under de observerade mötenas samtal förekom dialog vid flera tillfällen tillsammans med debatt. Båda 

ingick då inom ramen för en diskussion. En sådan sekvens kunde ses under observation 2 där 

förtydliganden om ifyllande av bankuppgifter behöver förtydliganden under OC4s genomgång. Vår 

slutsats blev: 

 

Den aktuella diskussionen innehöll element av både dialog och debatt. Däremot kan den 

inte sägas ha gett något upphov till ett kollektivt lärande. Ett individuellt lärande kan 

sägas ha uppstått först för OC5 när denne begripit var clearingnumrets placering finns 

och därefter när OC4 och OC5 begriper VD förklaring att systemet inte är optimalt. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat och analys 

I detta avsnitt sammanfattas analysen och de resultat som uppkommit. Dessutom besvaras de två 

forskningsfrågorna.  

 

4.5.1 Resultat 

I analysen har vi redogjort för de resultat som vi har fått fram genom att utgå från samtalsformerna 

diskussion, dialog och debatt när det kollektiva lärandet ska förstås. En slutsats av vår analys är att det 

kollektiva lärandet kan uppstå, men dock inte genom samtliga samtalsformer.  

Den observerade verbala kommunikationen karaktäriserades ofta av informationsförmedlingar och 

dessa kunde i förekommande fall fungera som utgångspunkter för vidare diskussioner. I de fall som 

informationsförmedlingar inte stimulerade till samtal kan det ha berott på att informationen inte 

behövde förtydligas eller ifrågasättas. Ytterligare en anledning skulle ha kunnat vara att de övriga 

deltagarna inte upplever att de behöver vara personligt delaktiga i vissa ärenden där en medarbetare 

med specialistkompetens redan arbetar. Arbetsmöten kanske inte heller primärt är avsedda för att 

diskutera olika uppgifter på djupet utan snarare kanske fungerar som forum för att delge olika 

uppgifter så att gruppmedlemmarna ska vara informerade och uppdaterade om hela verksamheten. 

De båda övriga samtalsformerna dialog respektive debatt, kan sägas ha utgjort variationer eller 

nyanser av den övriga diskussionen vilken i sin tur utgjorde den vanligaste samtalsformen. Vare sig 

dialog eller debatt har kunnat urskiljas utan att diskussion också förekom. Vi fann vidare att en 

renodlad diskussion inte påverkade det kollektiva lärandet men att diskussioner med inslag av dialog 

kunde bidra till detta. Vare sig informationsförmedlingar eller debatt har vi inte kunnat koppla till 

något kollektivt lärande. I de fall där dialog och debatt förekom tillsammans så förhindrades det 

kollektiva lärandet.  

Följande bild visar hur samtalet under de observerade mötena kan förstås: 
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Figur 1. Samtalsformer. Samtalets karaktär under de observerade mötena. Diskussion var den form 

som utgjorde en slags ryggrad för hela samtalet. Debatt och dialog förekom emellanåt och i olika 

utsträckning under diskussionerna. 

 

Bilden ovan visar ett grundläggande samtal med ett förslag på hur tempot mellan de olika 

samtalsformerna kan se ut. Samtal inleds ofta med informationsförmedlingar som fungerar som 

avstamp för diskussioner. I bilden visas informationsförmedlingen vertikalt för att tydliggöra att det 

endast är en deltagare som ingår i dem medan övriga deltagare lyssnar. Diskussioner utgör ryggraden 

för samtal och visas på den horisontella mittlinjen. Diskussionslinjen är ömsom heldragen och ömsom 

streckad för att visa att diskussionen ibland pågår i sin rena form och ibland uppblandas med dialog 

och debatt. Dessa senare samtalsformer förekommer emellanåt och ingår som ingredienser eller 

nyanser av diskussionerna, antingen genom att diskussion ramar in dialog respektive debatt eller att de 

olika samtalsformerna pågår parallellt. Vare sig dialog eller debatt förekommer dock helt enskilt 

varvid dessa representeras i bilden ovan med streckade och vågade linjer eftersom de återgår till 

diskussion. Dialog är placerad under mittlinjen för att visa på dess undersökande karaktär medan 

debatt är placerad ovanför för att indikera den intensitet med vilket samtalsformen förekommer. Det är 

viktigt att notera att alla samtal förekommer på olika sätt och med olika tempo mellan de tre 

samtalsformerna och att bilden ovan därför inte är representativ för alla samtal. Beroende på ämnenas 

betydelse för deltagarna kan dialog och debatt uppstå när som helst, med eller utan varandra samt i 

olika utsträckning i jämförelse med diskussion.  

 

4.5.2 Forskningsfrågornas svar 

 

1. Vad karaktäriserar samtalen under de observerade arbetsmötena? 

Samtalen som fördes under de möten vi observerade innehöll flera informationsförmedlingar som i 

förekommande fall fungerade som avstamp för diskussioner. Vi såg att samtalen ofta utgjordes av 

diskussion. Både dialog och debatt ingick som variationer eller nyanser i diskussionen genom att de 

bäddades in i eller utgjorde komplement till diskussionen som fördes.  

 

2. Vilka förutsättningar för ett kollektivt lärande kan identifieras utifrån olika verbala 

kommunikationsformer under dessa möten? 

Efter analysen av våra resultat har vi kunnat konstatera att samtal är ett verktyg som möjliggör det 

kollektiva lärandets tillblivelse, dock inte i alla sina former. Under de renodlade diskussionerna fann 
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vi inte att något kollektivt lärande uppstod. Vid de två diskussioner som innehöll dialog gav den första 

med endast två deltagare inga indikationer på att ett kollektivt lärande skulle ha uppstått. I det andra 

samtalet med flera deltagare var dialog framträdande och pågick parallellt med diskussion samt gav 

upphov till ett kollektivt lärande. Den diskussion som innehöll både dialog och debatt stimulerade inte 

till ett kollektivt lärande. Samma resultat gäller de två diskussioner som innehöll debatt. 
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5. DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel återknyter vi till uppsatsens syfte och försöker förstå de observerade 

samtalens karaktär och betydelse för ett kollektivt lärande samt hur de förhåller sig till den teoretiska 

inramningen. Därefter görs en reflektion över vår valda metod, vi redogör för våra slutsatser och till 

sist lyfter vi fram tankar angående vidare forskning.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs diskussioner utifrån våra teman om kollektivt lärande respektive samtalsformer. Vi 

utgår ifrån den tidigare forskningen i kapitel 2 när resultaten diskuteras. Vi går först igenom resultat 

som rör lärandet på arbetsmöten och därefter diskuteras arbetsmötet som en arena för samtal och 

kollektivt lärande.  

 

5.1.1 Det lärande arbetsmötet 

Utifrån vår studie är det svårt att uttala sig om vikten av lärande för hela verksamheten. Vi har kunnat 

se att samspel i form av samtal under arbetsmöten är ett viktigt verktyg för att förmedla information 

och att samordna olika ansvar, men detta förklarar mycket lite om lärandet. Det lärande som vi har 

funnit i vår empiri har vi kunnat förstå som individuellt och endast i ett fall som kollektivt, nämligen 

angående franchisetagarens förfaringssätt. Detta återknyter till de diskussioner om 

organisationslärande som Engström (2014) skriver om, där frågan är om organisationer äger förmågan 

att lära eller om detta egentligen innebär samma sak som att individerna av en organisation lär. Vi har 

sett att i vissa fall kan också ett individuellt lärande sägas påverka verksamheten utkomst där enskilda 

deltagare förändrar sin tidigare förståelse för ett problem. I andra fall har vi sett att det förvisso är 

individerna som lär men de verkar tänka tillsammans, i gemensamma banor, genom att de fortsätter 

och tillägger i varandras tankespår. 

Med utgångspunkt från Wilhelmsson (1998) beskrivning av förhållandet mellan individens lärande 

respektive det kollektiva lärandet, så kan man förklara att det är de samtalsdelaktiga individerna som 

lär, men att de gör detta inom en gemensam kommunikativ process. Granberg och Ohlsson (2005) 

förklarar att antingen individen eller det sociala sammanhanget brukar betonas inom det 

organisatoriska lärandet. I analysen har vi sett att det är både individens lärande respektive det 

gemensamma lärandet som är av betydelse för verksamheten. Det är dock först när flera deltagare 

engagerar sig i samtalet som ett kollektivt lärande uppstår. Detta överensstämmer med det som 

Granberg och Ohlsson (2005) skriver om att det är i samspelet mellan människor där en gemensam 

förståelse skapas som kan sägas utgöra det kollektiva lärandets tillblivelseprocess. 

Både Granberg och Ohlsson (2005) samt Döös och Wilhelmsson (2005) diskuterar vikten av 

särskilda handlingsarenor där det kollektiva lärandet kan uppstå genom en pågående interaktiv och 

kommunikativ process mellan individers handlingar och en gemensam förståelse. Som Engström 

(2016) är inne på så har vi i vår studie kunnat finna att en viktig sådan arena är arbetsmöten. Granberg 

och Ohlsson (2005) respektive Marengo (1992) förklarar att ett ömsesidigt utforskande av 
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handlingsalternativ för att hantera uppgifter, är väsentligt för ett kollektivt lärande och att denna 

process uppstår i kommunikativa handlingar. Det är vår förståelse att arbetsmöten dock inte ger 

möjlighet att ta fasta på denna handlingsorienterade aspekt. Istället har fokuset på arbetsmöten i den 

här studien varit ett sätt att renodla samtalsaspekten och att försöka förstå hur den påverkar lärande. 

Under våra observationer framstod arbetsmötena som en arena för deltagarna att informera samt 

utbyta kunskaper och idéer. Deltagarna löste också problem, utvecklade samarbeten kring olika ansvar 

och fattade beslut. Det var dock inte i alla sammanhang som gruppen uppnådde en 

kunskapsintegration i form av en gemensam förståelse för olika ärenden. Det var också endast i en 

begränsad utsträckning som åsikter utmanades och förankrades. Detta i sin tur bidrog att det endast vid 

enstaka tillfällen uppstod någon beredskap för framtida handlingar. Resultatet blev att ett kollektivt 

lärande sällan uppstod.  

I studien fann vi att de observerade arbetsmötena primärt var arenor för förmedling av information 

och inte så mycket platser för lärande och utveckling även om sådana inslag förekom. I följande 

avsnittet ska vi diskutera det lärande som uppstod utifrån de samtalsformer som vi kunde identifiera. 

 

5.1.2 Det samtalande arbetsmötet 

Vår studie visar att samtalet är en väsentlig aktivitet i verksamhetsskapandet i den organisation vi 

undersökte. Under deras arbetsmöten informerades om olika förhållanden och förutsättningar som i 

förekommande fall stimulerade vidare diskussioner och i några fall dialog och debatt. Detta stämmer 

också överens med vad Wilhelmsson och Döös (2012) skriver om att i samtal kontrolleras 

överensstämmelsen mellan deltagares verklighetsförståelse och att samtalet därför är ett viktigt 

verktyg för samarbete och gemenskapsskapande. I det empiriska materialet kunde vi också hitta 

exempel på båda.  

   West (1996), Granberg och Ohlsson (2005, 2016), Decuyper, Dochy och Van den Bossche 

(2010) samt Runsten och Werr (2016) har beskrivit betydelsen av gruppsamarbeten för att stimulera 

konkurrenskraft och flexibilitet samt för att förstå hur en organisation lär sig och förändras. Vår studie 

var förvisso av en sådan begränsad omfattning att vi inte kan göra anspråk på att förstå hur hela 

företagets konkurrenskraft kan ha påverkats av samtalskvalitén under mötena. Vi kunde dock förstå att 

möjligheten att utföra dessa samtal, alltså förekomsten av arbetsmötena, var ett viktigt forum eller 

arena för deras gemensamma kunskapsintegration. Det var i samtalen som verksamheten knöts ihop 

och där var och en fick möjlighet att dela med sig av sådant som var av betydelse för resten av 

arbetsgruppen. Det var i mötet mellan gruppdeltagarna som information och funderingar delades och 

som emellanåt gav upphov till kritisk reflektion. I dessa möten utspelades också konflikter där olika 

sätt att förhålla sig till samma företeelse blottlades.  

   I Wilhelmsson och Döös (2012) så beskrivs samtal som att det kan anta olika karaktärer i form av 

exempelvis debatt, diskussion och dialog. I vår studie har vi kunnat finna exempel på alla tre 

samtalsformer. I analysen av de observerade arbetsmötenas samtal var det framförallt två resultat som 

vi fann signifikanta. Det första handlade om att den vanligaste samtalsformen var diskussion. Det 

andra resultatet handlade om att samtalsformerna dialog och debatt kunde förstås som ingredienser 

eller nyanser av diskussion. Dessa båda varianter av samtal bäddades in i den övriga diskussionen och 

kunde också förstås som variationer i nivån på det samtal som fördes. Med andra ord, i den totala 

diskussionen framstod några repliker som dialogiska men det gjorde inte hela samtalet till en dialog. 

Dialog gav därmed diskussionen en mer resonerande karaktär med betoning på möjligheter, förståelser 
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och förändringar. Debatt i sin tur gav diskussionen en prägel av konfrontation, konkurrens och låsning 

i samtalet. 

Enligt Greatbatch (2011) så har samtal fått relativt lite utrymme i organisationsforskningen. 

Engström (2014) menar i sin tur att inom arbetslivspedagogiken har samtal mest studerats inom ramen 

för dialogiska möten. Med utgångspunkt från våra resultat anser vi att detta intresse för just 

samspelsformen dialog förmodligen inte är helt orimlig. Pedagogik rör lärande och förändring och vi 

har endast kunnat hitta enstaka exempel på förekomsten av detta. Med andra ord var det just i dialog 

som vi kunde se att ett kollektivt lärande uppstod. Att dialog är ett välstuderat fenomen förstod vi inte 

minst genom litteraturgenomgången. West (1996) beskriver dialog som förbehållningslöst och 

transformerande. Isaacs (1999) förstår dialog som en reflektion och ett granskade av argument som 

skapar gemensam förståelse. Granberg och Ohlsson (2014) förklarar att dialog är att fritt framföra och 

att utan dömande förstå varandras tankar, någonting som expanderar det gemensamma tänkandet. 

Wilhelmsson och Döös (2012) beskriver att dialog handlar om att motståndslöst lyssna på varandra för 

att undersöka underliggande orsaker och finna oanade insikter och möjligheter. Döös (2003) förklarar 

att det är genom dialog som kompetens frigörs genom att individuella förståelser utvecklas och skapar 

ömsesidig mening. 

I det tydligaste exemplet på dialog kunde vi se hur deltagarna ställde frågor som handlade om att 

försöka begripa hur ett visst fenomen kunde appliceras på arbetsgruppens egna unika förutsättningar. I 

samtalsprocessen kan man ana att deltagarnas förståelse transformerades genom att de granskade och 

reflekterade över den information som delades. Det verkade inte handla om att döma utan frågorna 

handlade istället om att förstå de förutsättningar som bidrog till fenomenets framgång och för oss 

framstod detta som den tydligaste indikationen på den studerade gruppens kollektiva lärande. 

   Döös och Wilhelmsson (2005) respektive Granberg och Ohlsson (2005) menar att dialogens 

betydelse för kollektiv lärande riskerar att undanskymma andra aspekter som också kan påverka. I 

synnerhet de första författarna betonar gemensam handlingsförmåga i sammanhanget. Just handling 

var en faktor som låg bortom den här begränsade studiens möjligheter att undersöka. Det enda tillfälle 

då vi kunde se ett kollektivt lärande uppdagas var just under det enda samtal där dialog var riktigt 

framträdande mellan flera parter. Däremot kunde vi ana att ett annat typ av lärande skulle kunna vara 

möjligt genom diskussion och debatt. I ett fall handlade det om informationskunskap som delades. I ett 

annat fall om individuellt lärande som uppstod när den ene av samtalets deltagare fick omfatta sig av 

den andres förklaringsmodell. I detta scenario fanns alltså ursprungligen, med Engströms (2014) 

uttryck, en diskrepans mellan deltagarna.  

Granberg och Ohlsson (2005) menar att kollektivt lärande inte alltid ska ses som en harmonisk 

företeelse utan att oliktänkande och utmanande åsikter kan vara viktiga katalysatorer för 

lärandeprocessen. Förvisso var det lärande som skulle ha kunnat tänkas uppstå till följd av 

diskrepanserna i debatt knappast kollektivt. Tvärtom verkade debatt hämma det kollektiva lärandet. 

Däremot kan man ändå se att det är just oliktänkandet och utmanandet av åsikter som leder till ett 

lärande. Som vi kunde se så ingick även debatt i den övriga diskussionen och vi anar att den kan vara 

viktig att förstå för att samtalet ska kunna stimuleras att ta sig förbi de diskrepanser som hämmar ett 

kollektivt lärande.  

   Sammanfattningsvis har vi kunnat se att samtal är väsentligt för kollektivt lärande och särskilt i form 

av dialog. Diskussion har däremot eventuellt möjlighet att ge upphov till andra former av individuella 

läranden som skulle var intressanta att studera vidare. Debatt till sist förstår vi som en samtalsform 

med en hämmande effekt på lärande. Detta är en samtalsform som dock kan vara viktig att få 
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kunskaper om för att därmed stimulera samtala att anta mer konstruktiva och utvecklande riktningar. 

Nästa avsnitt kommer att behandla vår valda metod där aspekter som rör tillförlighet kommer att 

diskuteras närmare. 

 

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt vill vi försöka diskutera studiens tillförlitlighet och brister i förhållande till de tre 

kvalitetsbegreppen pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet som omnämndes i kapitel 3.  

I vårt arbete har vi strävat efter att skapa pålitlighet genom att kunna avge en transparent 

redogörelse för de olika överväganden som vi har gjort i forskningsarbetet. Vi tror att detta eventuellt 

skulle ha kunnat göras ännu bättre om vi hade fört en slags dagbok över vårt arbete. För oss framstod 

arbetet som ett kaos där många tanketrådar och synpunkter, förändringar och överväganden blandades. 

Det var egentligen först i arbetets slutskede som alla bitar föll på plats och vi insåg då att vi hade 

hamnat i samma situationsläge som vi börjat, nämligen att studera olika samtalsformers påverkan på 

ett kollektivt lärande. I metodavsnittet har vi försökt att avge en sådan fullständig och tillgänglig 

redogörelse som vi har kunnat förmå men möjligtvis har vi missat att redovisa aspekter eftersom vi 

inte har någon kronologisk beskrivning att utgå ifrån när vi redogör för metoden.  

En brist i vår empiriska insamling är förberedelser. Möjligtvis hade insamlingen kunnat göras 

vassare om vi hade vetat vilken analysmetod vi senare skulle komma att använda och gjort 

förberedelser utifrån det. Vi valde istället att påbörja insamlingen i ett väldigt tidigt skede och strävade 

efter att anteckna allt, utan några tankar på eventuella observationsscheman som hade kunnat 

underlätta det för oss. För att främja bedömningen av studiens pålitlighet har det transkriberade 

materialet sammanställts i särskilda datadokument där vi har försökt redovisa de av våra 

observationsanteckningar som vi upplever som relevanta. Bristen i våra observationsanteckningar kan 

eventuellt kompenseras av att samtalen även spelades in och därefter transkriberades. Detta har 

förhoppningsvis möjliggjort att viktiga aspekter av samtalet därmed faktiskt dokumenterades och att 

bedömningar av studiens pålitlighet och relevansen i de påståenden som vi gör därför är möjliga att 

kontrollera.  

   Vi har försökt att återknyta till den teoretiska inramningen i analyser och diskussioner för att på 

så sätt öka trovärdigheten. En teoretisk begränsning med vårt arbete är att vi inte har arbetat mer med 

sådan forskning som kan beröra debatt och diskussion och att det därför är svårt att göra jämförelser 

som kan säkerställa trovärdigheten i våra antaganden som rör dessa. Ännu en begränsning i 

trovärdigheten rör resultaten där den utdragna arbetsgången har förhindrat oss att dela de preliminära 

resultaten med deltagarna i det studerade fallstudieföretaget. Vi har därför inte uppfyllt några krav på 

respondentvalidering. Då våra intervjuer under analysarbetet visade sig vara oanvändbara som 

komplettering i det format som arbetet antog har resultaten heller inte kunnat trianguleras.   

Man skulle kunna ifrågasätta trovärdigheten i studiens resultat utifrån att vår medverkan under 

observationerna skulle ha kunnat kontaminera sammanhanget. På samma sätt kan man fundera över 

hur samtalens kvalitet påverkades av att vi deltog på mötena. Efter den andra observationen fördes ett 

kort samtal mellan oss och VD där denne förklarade att under det andra mötet så hade denne 

uppmärksammat oss men inte fäst någon större vikt vid vår närvaro. Under det första mötet upplevde 

vi också att det kanske fanns en större medvetenhet om samtalet som fördes när alla visste syftet med 
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vår studie. Detta märktes exempelvis på hur deltagarna pratade med varandra i början av mötet. 

Allteftersom mötena fortskred upplevde vi dock att vår närvaro blev allt mindre väsentlig.  

Det är svårt att bevisa alla kriterier för ett kollektivt lärande, såsom transformering och integrering 

av kunskap, genom att använda sig av samtalsanalys. För att trovärdigt påvisa en sådan förekomst 

hade uppföljande intervjuer behövts göra i direkt anslutning till observationerna. För oss var detta inte 

möjligt av två orsaker. För det första hade vi nästan behövt vara fler personer som hade genomfört 

dessa intervjuer eftersom tiden för hur länge en person minns alla detaljer är väldigt kort. Allra helst 

hade vi behövt avbryta observationen för att få en förståelse för vad alla lärde sig där och då. Detta var 

av uppenbara orsaker inte praktiskt möjligt. För det andra visade det sig att vi först under 

processanalyserna verkligen började få en aning om vilken samtalsform som utspelade sig under 

mötena. I det aktuella ögonblicket var vi helt omedvetna om detta och det skulle därför ha varit svårt 

för oss att fånga upp de aspekter som vi skulle ha behövt i den aktuella stunden.  

Utifrån samtal kan det vara svårt att förstå det kollektiva lärandet eftersom det krävs flera 

komplement för att påvisa dess förekomst. All form av lärande är en komplicerad företeelse med 

delvisa interna processer som knappast går att bevisa genom sådana metoder som observationer vilka 

ju endast kan ta fasta på externa faktorer, alltså det som pågår i utrymmet mellan människor och inte 

inom dem. För att helt förstå det kollektiva lärandet måste man ta hänsyn till både de interna och de 

externa processerna. Det kan finnas många beståndsdelar som bidrar till det kollektiva lärandets 

tillblivelse såsom människors inställning, erfarenheter och attityd, sammanhang, förutsättningar och 

diskussionsämne, tidsutrymmet, utbytena och interaktionerna samt hur prioriterade dessa 

samtalsämnen är för verksamheten.  

Uppsatsen har genomförts av två författare vilken vi hoppas kan ha skapat en större trovärdighet i 

våra resonemang eftersom alla individuella alster har prövats mellan varandra och satts samman till en 

helhet. Under arbetet har vi arbetat parallellt med varandra i utförandet av samtliga delar. I vissa 

sammanhang har vi fokuserat på enskilda avsnitt för att utveckla dessa och därefter gå igenom dem 

tillsammans. I andra delar har vi tillsammans skrivit texten med hjälp av telefonsamtal och ett 

gemensamt ordbehandlingsprogram över internet. Vi har också återanvänt utdrag från individuella 

inlämningar i tidigare kurser som sedan anpassats till det aktuella arbetets sammanhang. Vår strävan 

har varit att försöka bidra på en likvärdig nivå men samtidigt försöka utforma textens kvalitet så att 

den upplevs vara så enhetlig som möjligt. För att åstadkomma detta har flera telefonmöten genomförts 

där texterna gemensam har redigerats.  

I och med att studiens empiriska material baseras på observationer hos ett fallstudieföretag kan det 

finnas brister i vår överförbarhet genom att resultaten är svåra att generalisera till andra sammanhang 

och förhållanden. En annan begränsning som vi har varit inne på är också att vi vet väldigt lite om 

diskussion och debatt under liknande förhållanden och därför har svårt att med hjälp av jämförelser 

med dessa kunna generalisera våra resultat till liknande sammanhang på det viset. Vi har försökt att 

kompensera bristerna i överförbarheten genom att vara detaljerade och djupgående i våra 

beskrivningar. I följande avsnitt redogörs för de slutsatser som vi trots allt vågar påstå att vi kan dra 

utifrån denna studie.  
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5.3 Slutsatser 

Som Engström (2016) är inne på angående samtals betydelse på arbetsmötesarenan, så hade 

diskussionerna under de observerade mötena en naturligt framträdande betydelse. I den mån som ett 

lärande inträdde så uppstod dessa till följd av samtal där deltagarna gav varandra information, utbytte 

kunskap, delgav resonemang och prövade synpunkter. Dock såg inte vi att det kollektiva lärandet var 

särskilt framträdande under de möten som vi observerade. Möjligtvis är det så att just sådana här 

veckovisa typer av arbetsmöten, vilka ingår rutinmässigt i verksamhetsprocessen, inte är rätt forum för 

att stimulera ett kollektivt lärande. Kanske behövs denna arena för helt andra former av verksamhets- 

eller samspelsaktiviteter? Våra resultat verkar antyda detta. Det kan också vara så att ett större 

empiriskt underlag hade gett oss fler indikationer på ett kollektivt lärande under arbetsmötenena i de 

fall att dessa skiftar väldigt mycket i karaktär. En av våra observationer indikerar detta.  

I tidigare forskning lyfts dialog fram som ett positivt bidrag till det kollektiva lärandet. Dialogens 

betydelse för kollektivt lärande är heller inget undantag i vår studie. När dialog ingår i diskussion 

mellan fler än två deltagare så har vi sett att ett möjligt kollektivt lärande främjas. Däremot verkade 

det inte som att endast två samtalsdeltagare under ett möte med flera närvarande gav upphov till ett 

kollektivt lärande. De som deltog i dessa samtal kunde i de flesta fall anses ha fått nya kunskaper och 

ändrat tidigare tankesätt men på grund av samtalsanalysens begränsningar är det svårt att dra några 

slutsatser om hela gruppens gemensamma lärande. Å andra sidan är det inte säkert att möjligheten att 

påvisa en sådan förekomst skulle ha kunnat underlättats av att även observera till exempel kroppsspråk 

om inte deltagare uttrycker sina tankegångar somatiskt. Eventuellt skulle andra former av lärande 

kunna uppstå under de givna förutsättningarna. I kapitlets sista avsnitt ger vi förslag på möjlig vidare 

forskning inom området. 

 

5.4 Vidare forskning 

Några av våra fynd stimulerar till tankar om vidare forskning. Dessa gäller i synnerhet 

samtalsformerna diskussion och debatt. För det första skulle det vara intressant att veta vilka andra 

former av lärande som skulle kunna stimuleras genom kvalitén på diskussioner. För det andra förstår 

vi debatt som en samtalsform som har en hämmande effekt på lärande och vi anser därför att det borde 

vara intressant att studera hur samtal kan stimuleras till att lösa upp konfrontativa låsningar och anta 

mer utvecklande och konstruktiva former. Inom ramen för det kollektiva lärandet är vidare möjliga 

ämnen för framtida forskning att studera olika komponenters påverkan för dess tillblivelser, 

exempelvis ledarstilars påverkan på samtalsformerna samt olika förutsättningar utöver samtal på 

lärandet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. – Missivbrev 

Brevet sändes till vice VD på företaget som undersöktes i studien och distribuerades vidare till berörda 

personer. 

 

--- 

 

Hej [vVD]! 

Vi pratades precis vid per telefon angående en undersökning som jag hoppas att få genomföra hos er. 

Här kommer lite förtydliganden om vad det hela handlade om. Under hösten så skriver jag och min 

kurskollega [författare] vår kandidatuppsats i organisationspedagogik vid Stockholms Universitet 

inom ramen för programmet PAO. I uppsatsen intresserar vi oss för pratet i arbetsgrupper och hur det 

påverkar den gemensamma problemformuleringen och eventuella lösningar. 

 

Till detta så behöver vi göra en undersökning i arbetslivet och vi hoppas nu på att få möjlighet att 

observera till exempel cirka 4 arbetsgruppsmöten, 1 konferens eller liknande på [fallstudieföretaget] 

som kan fungera som underlag för studien. Tanken är alltså i första hand att vi ska hålla oss i 

bakgrunden och betrakta deltagarna i mötet medan ni ägnar er åt ett inslag i er ordinarie verksamhet. I 

andra hand kan det bli aktuellt med någon kortare uppföljande intervju med en eller några utvalda 

nyckelpersoner för att klargöra händelseförlopp under dessa möten. Viktigt att veta är även att vi inte 

är intresserade av sakinnehållet i diskussioner så mycket som hur diskussionerna förs och vilka 

reaktioner dessa föranleder. 

 

Här kommer några förtydliganden angående de tre etiska forskningskrav som vi kommer att följa:  

 

Samtycke 

Eftersom det är svårt att få individuellt deltagarsamtycke från en hel observationsgrupp har vi utgått 

från att ett kollektivt medgivande tilldelas oss. Vi hoppas att detta är acceptabelt. I de kommande 

intervjuerna gäller dock individuellt samtycke där deltagandet givetvis är frivilligt. En kontrollfråga 

angående samtycke kommer att ställas under intervjuns början så att medgivandet dokumenteras. 

 

Konfidentialitet 

All information som kan identifiera företaget, anställda, medarbetare, kunder och liknande kommer att 

behandlas konfidentiellt i enlighet med sekretessavtal. Namn ersätts med position i förhållande till 

företaget, till exempel: [varuhuset], [VD] och så vidare. Uppgifter som vi samlar in förvaras och 

behandlas på största möjliga diskreta sätt så att ingenting ska kunna identifieras. Viss 

bakgrundsinformation som placerar företaget och sammanhanget i en kontext kan komma att behöva 
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delges i studien, till exempel att studien rör ett bemanningsföretag, sammansättning av deltagare på 

mötena och så vidare. 

 

Nyttjande 

Det empiriska materialet som samlas in kommer endast att användas för forskningsändamål. 

Fältanteckningarna och utvalda delar av de inspelade samtalen kommer att sammanställas i särskilda 

dokument vilka vi kommer att utföra våra analyser från. Det är huvudsakligen [vi] som har tillgång till 

materialet men inför den kommande slutopponeringen kan våra opponenter komma att kräva ut det för 

att själva avgöra huruvida vår bearbetning kan anses vara korrekt. Opponenterna kommer i så fall att 

vara bundna vid samma etiska krav som vi själva. 

 

Själva uppsatsskrivandet påbörjas egentligen först vecka 44 men inom ramen för den pågående kursen 

ska vi även genomföra en pilotstudie vilket gör att vi gärna skulle vilja ha möjlighet att komma till er 

ganska snart och påbörja insamlingen då. Vad jag förstår så har [dotterbolaget] veckovisa arbetsmöten 

på fredagar och ett förslag är därför att vi sitter med under mötet vecka 41, alltså fredagen den 13, 

samt de påföljande 3 veckorna. Finns det andra former som från ert håll är lämpligare för vår 

undersökning så är vi givetvis intresserade av det. 

 

Jag hoppas att få höra av dig under veckan. Tack för all din hjälp! 

Vänliga hälsningar! 

[Författaren] 
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Bilaga 2. – Beskrivningar av mötenas 

förutsättningar 

 

Observation 1 

2017-10-13 

Sammanfattning av deltagare 

Antal: 11 personer 

Varav:  

   10 män 

   1 kvinna 

   --- 

   1 VD 

   1 vVD 

   1 specialist ("Spec") 

   1 säljare ("Sälj") 

   7 OmrådesChefer, ansvariga för kunder och medarbetare ("OC" 1-7) 

Beskrivning av deltagarsammansättning 

Samtalet som utspelas är det första observerade av totalt fyra som ingår bland de veckovisa 

arbetsplatsmötena mellan cheferna på dotterbolaget. Mötet sker i en konferenslokal på företagets 

kontor. Vid det observerade mötet deltar 11 personer, 10 män och 1 kvinna. VD, som representerar 

moderbolaget och som leder mötet, sitter på kortsidan som gränsar till dörren. På VDs vänstra sida, på 

hörnan av bordet, befinner sig vVD som också representerar moderbolaget. Resten av deltagarna sitter 

placerade utan innebörders ordning runt resten av bordet. De flesta närvarande, däribland kvinnan, är 

områdeschefer (”OC”) för olika branschområden med ansvar för kunder och medarbetare. Dessa 

uppgår till 7 i antal under det aktuella mötet och har blivit numrerade från 1 till 7 med början från 

forskarnas (”Fors”) vänstra sida. Samtliga områdeschefer är delägare i dotterbolaget och har därför 

intresse för den totala verksamhetens samordning, effektivitet och resultat. Förutom OC deltar även 

dotterbolagets specialist för utbildnings- och skadefrågor (”Spec”) respektive säljansvarig (”Sälj”). 

Sälj innehar en särställning så som både chef för ett begränsat kund- och medarbetareområde samt 

ansvarig för prospekt. Även Sälj är delägare i dotterbolaget medan Spec inte är det. 
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Observation 2 

2017-10-20 

Sammanfattning av deltagare 

Antal: 13 personer 

Varav:  

   11 män 

   2 kvinnor 

   --- 

   1 VD 

   1 vVD 

   1 specialist ("Spec") 

   1 säljare ("Sälj") 

   1 rekryteringssamordnare (”Rekr”) 

   7 OmrådesChefer, ansvariga för kunder och medarbetare ("OC"1-5+7-8) 

   1 ArbetsLedare, befattning under OC6 (”AL”) 

Beskrivning av deltagarsammansättning 

Samtalet som utspelas är det andra observerade av totalt fyra som ingår bland de veckovisa 

arbetsplatsmötena mellan cheferna på dotterbolaget. Mötet sker i en konferenslokal på företagets 

kontor. Vid det observerade mötet deltar 13 personer, 11 män och 2 kvinnor. VD, som representerar 

moderbolaget och som leder mötet, sitter på kortsidan som gränsar till dörren. På VDs vänstra sida, på 

hörnan av bordet, befinner sig vVD som också representerar moderbolaget. Resten av deltagarna sitter 

placerade utan innebörders ordning runt resten av bordet. De flesta närvarande, däribland en av 

kvinnorna, är områdeschefer (”OC”) för olika branschområden med ansvar för kunder och 

medarbetare. Dessa uppgår till 7 i antal under det aktuella mötet och har blivit numrerade från 1 till 8. 

Uppdelningen följer observation 1 då ordningen följde hur deltagarna satt runt bordet med början från 

forskarnas (”Fors”) vänstra sidan. Samtliga områdeschefer är delägare i dotterbolaget och har därför 

intresse för den totala verksamhetens samordning, effektivitet och resultat. Sedan den förra 

observationen har en arbetsledare (”AL”) ersatt OC6 såsom dennes stand-in. Dessutom har en åttonde 

områdeschef anslutit sig och därmed fått numreringen 8 (”OC8”). OC8 deltar på mötet via och övriga 

deltagare närvarar fysiskt. Förutom VD, vVD och OC deltar även en kvinnlig rekryteringssamordnare 

Spec OC2 Sälj OC3 OC4 

 

 

X 
OC1 VD 

vVD 
OC5 OC6 Fors1 OC7 

Fors2 

 X = platsen där ljudet togs upp 

  = Projektor 
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(”Rekr”) från moderbolaget under delar av mötet samt dotterbolagets specialist för utbildnings- och 

skadefrågor (”Spec”) respektive säljansvarig (”Sälj”). Sälj innehar en särställning så som både chef för 

ett begränsat kund- och medarbetareområde samt ansvarig för prospekt. Även Sälj är delägare i 

dotterbolaget medan Spec inte är det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observation 3 

2017-10-27 

Sammanfattning av deltagare 

Antal: 12 personer 

Varav:  

   11 män 

   1 kvinna 

   --- 

   1 VD 

   1 vVD 

   1 specialist ("Spec") 

   1 säljare ("Sälj") 

   1 ekonomichef (”Ekon”) 

   7 OmrådesChefer, ansvariga för kunder och medarbetare ("OC"1-3+5+7-9) 

 

Beskrivning av deltagarsammansättning 

Samtalet som utspelas är det tredje observerade av totalt fyra som ingår bland de veckovisa 

arbetsplatsmötena mellan cheferna på dotterbolaget. Mötet sker i en konferenslokal på företagets 

kontor. Vid det observerade mötet deltar 12 personer, 11 män och 1 kvinna. VD, som representerar 

moderbolaget och som leder mötet, sitter på kortsidan som gränsar till dörren. På VDs vänstra sida, på 

hörnan av bordet, befinner sig vVD som också representerar moderbolaget. Resten av deltagarna sitter 

placerade utan innebörders ordning runt resten av bordet. De flesta närvarande, däribland kvinnan, är 

områdeschefer (”OC”) för olika branschområden med ansvar för kunder och medarbetare. Dessa 

uppgår till 7 i antal under det aktuella mötet och har blivit numrerade från 1 till 9. Uppdelningen följer 
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observation 1 då ordningen följde hur deltagarna satt runt bordet med början från forskarnas (”Fors”) 

vänstra sidan. Samtliga områdeschefer är delägare i dotterbolaget och har därför intresse för den totala 

verksamhetens samordning, effektivitet och resultat. Under den aktuella observationen närvarar inte 

OC4 men däremot deltar OC9 under första delen av mötet som behandlar ekonomin. OC6 anländer till 

mötet under samtalet om bänkpersonal. Till skillnad från observation 2 närvarar OC8 fysiskt vid det 

aktuella mötet. Förutom VD, vVD och OC närvarar även en manlig ekonomichef (”Ekon”) från 

moderbolaget under ekonomidelen av mötet samt dotterbolagets specialist för utbildnings- och 

skadefrågor (”Spec”) respektive säljansvarig (”Sälj”). Sälj innehar en särställning så som både chef för 

ett begränsat kund- och medarbetareområde samt ansvarig för prospekt. Även Sälj är delägare i 

dotterbolaget medan Spec inte är det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 4 

2017-10-03 

Sammanfattning av deltagare 

Antal: 10 personer 

Varav:  

   9 män 

   1 kvinna 

   --- 

   1 specialist ("Spec") 

   1 säljare ("Sälj") 

   6 OmrådesChefer, ansvariga för kunder och medarbetare (”OC”1-5+8) 

   1 FörsäljningsChef (”Förs”) 

   1 Arbetsledare (”AL”) 

Beskrivning av deltagarsammansättning 

Samtalet som utspelas är det fjärde observerade av totalt fyra som ingår bland de veckovisa 

arbetsplatsmötena mellan cheferna på dotterbolaget. Mötet sker i en konferenslokal på företagets 

kontor. Vid det observerade mötet deltar 10 personer, 9 män och 1 kvinna. Till skillnad mot de 

tidigare tre observationerna deltar inte VD eller vVD för moderbolaget och mötet hålls därför istället 
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av OC3. OC3 sitter på kortsidan som gränsar till dörren, på samma plats som VD har innehaft de 

tidigare mötena. Resten av deltagarna sitter placerade utan innebörders ordning runt resten av bordet. 

De flesta närvarande, däribland kvinnan, är områdeschefer (”OC”) för olika branschområden med 

ansvar för kunder och medarbetare. Dessa uppgår till 6 i antal under det aktuella mötet och har blivit 

numrerade från 1 till 8. Uppdelningen följer observation 1 då ordningen följde hur deltagarna satt runt 

bordet med början från forskarnas (”Fors”) vänstra sidan. Samtliga områdeschefer är delägare i 

dotterbolaget och har därför intresse för den totala verksamhetens samordning, effektivitet och 

resultat. Under det aktuella mötet närvarar inte OC6 eller OC7. Precis som vid observation 2 deltar 

arbetsledaren (”AL”) såsom OC6s stand-in. OC4 deltar från annan ort via Skype och syns därför från 

projektorväggen mittemot OC3. Närvarar gör även moderbolagets försäljningschef (”Förs”) samt 

dotterbolagets specialist för utbildnings- och skadefrågor (”Spec”) respektive säljansvarig (”Sälj”). 

Sälj innehar en särställning så som både chef för ett begränsat kund- och medarbetareområde samt 

ansvarig för prospekt. Även Sälj är delägare i dotterbolaget medan Spec inte är det. 
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Bilaga 3. – Intervjufrågor 

Följande intervjufrågor ställdes i olika ordningar till sex av deltagarna på de observerade mötena. 

Dessvärre blev materialet från intervjuerna inte användbara för oss när analysarbetet förändrades. 

Frågorna redovisas dock för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vad innehållet av 

intervjuerna rör sig om.  

 

--- 

 

Intervjuschema 

Godkännande 

Gå igenom de etiska kriterierna:  

Vad vi pratar om under det här samtalet behandlas konfidentiellt, spelas in, kan bara användas av oss 

för det här arbetet. Du kan dessutom uppstå ifrån att svara någon eller några frågor och du kan 

hoppa ur intervjun när du vill. 

Frågorna 

- Är det något du önskar skulle behandlas eller talas mera om under möten? Något som du anser som 

bra att det behandlas under möten? 

- Vad är bakgrunden till att moderbolagets VD håller i dotterbolagets veckomöten? 

- Vad ser du som viktigt för att hålla en bra kvalité på mötena? (när du själv höll i det alltså) 

- Vad är [namn på ett projekt]? 

- Hur upplever du gruppdynamiken under möten? 
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