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Arbetsplatsmöten 

- en möjlig arena för kollektivt lärande 

Johanna Näyhä & Sara Åleberg 

Sammanfattning 
Organisationer försöker finna effektiva former för att bedriva möten men fortfarande upplever många 

medarbetare att möten kan kännas betydelselösa och ta upp tid från viktigare arbetsuppgifter. Detta 

kan bero på att organisationer vill bedriva möten som är effektiva men samtidigt bidra till 

verksamhetsutveckling. Syftet med vår studie är att skapa förståelse för vilka villkor som finns för 

kollektivt lärande under arbetsplatsmöten. Studien baserar sig på en kvalitativ tvärsnittsstudie. Den har 

utförts på en organisation, under organisationens arbetsplatsmöten genom att använda observationer 

och intervjuer med mötesdeltagarna. Studien bygger på fem observationer samt nio intervjuer. 

Resultatet visar på tre olika typer av samspel som sker under arbetsplatsmötena vilka i denna studie 

benämns som enkelt-, utvecklat- och komplext samspel. Vad som även kom fram i resultatet var två 

förutsättningar som påverkar samspelet, vilka är syftet med mötet och ledarskapet under 

arbetsplatsmötet. 
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Workplace Meetings 

- a potential platform for collective learning 

Johanna Näyhä & Sara Åleberg 

Abstract 

A lot of focus today is on finding effective ways to conduct meetings, but many employees still 

experience that meetings can feel meaningless and take time from more important tasks. This could be 

because organizations want to conduct meetings that are effective but at the same time contribute to 

business development. The purpose of our study is to create an understanding of the conditions for 

collective learning during workplace meetings. The results of the study have been analyzed and 

discussed based on a theory of collective learning. The qualitative case study has been conducted in an 

organization during their workplace meetings using observations and interviews with the participants. 

The study is based on five observations and nine interviews. The result shows three different types of 

interactions that occur during workplace meetings, which are single, developed and complex 

interactions. The result also shows two conditions that affect the interaction, the purpose of the 

meeting and the leadership at the workplace meeting. 
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1. Inledning 

Formella möten inom organisationer, så kallade arbetsplatsmöten, är ett vanligt förekommande inslag i 

arbetslivet. Mycket fokus ligger idag på att hitta effektiva former att bedriva möten, men fortfarande 

upplever många medarbetare att möten kan kännas betydelselösa och ta upp tid från viktigare 

arbetsuppgifter (Rogelberg, Leach, Warr & Burnfield, 2006). Det finns mycket forskning där man 

använt arbetsplatsmöten för att studera olika fenomen som exempelvis motivation och tillfredsställelse 

(Rogelberg et al., 2006; Rogelberg, Allen, Shanock, Scott & Shuffler, 2010). Däremot hittar vi mindre 

forskning om vad som lärs under möten, vilka villkor som behöver uppfyllas och hur man kan ta 

tillvara på lärandet. 

Det finns en stor strävan efter effektivitet, vilket även påverkar synen på arbetsplatsmöten. 

Organisationer känner av tidspressen, eller det accelererande livstempot (Hartmut, 2014). Hartmut 

(2014) talar om och upplever att lösningen för att lätta på känslan av tidspress i många fall är att hålla 

möten så korta och effektiva som möjligt. Engström (2016) menar att många möten som bedrivs 

kontinuerligt generellt sett är en arena för informationsöverföring, de är så kallade möten för utförande 

av den dagliga driften. Med ovan som grund bedrivs möten på arbetsplatser med olika syften och på 

många olika sätt. Mängden möten på arbetsplatser kan också säga genomsyra vår tids snabba och 

accelererande kunskapssamhälle och med det synen på att just kunskap är en resurs mer idag än igår.  

I dagens arbetsliv ställs det högre krav på organisationer att utveckla medarbetares kompetens och HR 

ses ofta som ansvariga för att bidra med denna kunskapsutveckling. Samtidigt ställs det krav på 

organisationer att vara effektiva i att producera tjänster eller varor. Det är i arbetet, i praktiken, som 

medarbetare lär och där HR har ett ansvar för arbetsplatslärandet (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidsson, 2011). Det finns också en problematik kring livslångt lärande under vår accelererande tid, 

kopplat till HR och dess affärsnära verksamhet. Hur ska HR möta kunskapskraven i vårt 

snabbföränderliga kunskapssamhälle och utveckla sina medarbetare till oupphörligt lärande individer 

för att utveckla verksamheten? Organisationers utmaning finns i att bedriva arbetsplatsmöten som 

både används för att skapa effektiv informationsöverföring och även villkor för lärande och 

utveckling. Organisationspedagogik är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som fokuserar på 

organisationer och organisering samt utgår ifrån olika samordningsprocesser och lärprocesser 

(Granberg & Ohlsson, 2011). Studien kommer att avgränsas till att undersöka samspelet och dess 

förutsättningar under arbetsplatsmöten med utgångspunkt i Ohlssons (1996) teori om kollektivt 

lärande, vilket knyter an till pedagogik, närmare bestämt organisationspedagogik som forskningsfält.  

Ohlsson (2016) beskriver kollektivt lärande som en process där individer lär genom att samspela och 

kommunicera (Granberg & Ohlsson, 2016). Processen utgörs av ett samspel där individerna reflekterar 

och diskuterar med varandra samt använder sig av kritiskt ifrågasättande. Vilket sedan leder fram till 

en gemensam handlingsstrategi för den givna situationen och dess krav. Författaren menar att det finns 

ett antal villkor som påverkar möjligheterna för kollektivt lärande. Villkoren är ledarskap, gruppens 

atmosfär, kritiskt ifrågasättande, gruppens kompetenser, gemensam intention och gemensam uppgift. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under 

arbetsplatsmöten som görs genom att studera samspelet mellan deltagarna under möten och vad som 

påverkar det. Studiens frågeställningar är “Vilka typer av samspel sker under arbetsplatsmöten?” och 

“Vad påverkar samspelet under arbetsplatsmöten?”. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under 

arbetsplatsmöten. Våra frågeställningar är: 

1. Vilka typer av samspel sker under arbetsplatsmöten? 

2. Vad påverkar samspelet under arbetsplatsmöten? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas resultat från tidigare forskning om arbetsplatsmöten och om lärande under 

arbetsplatsmöten utifrån artiklar som är av relevans för studien.  

3.1 Forskning om arbetsplatsmöten 

Tidigare forskning om arbetsplatsmöten i följande avsnitt handlar om motivation, 

arbetstillfredsställelse och ledarskap under arbetsplatsmöten. 

Rogelberg et al. (2006) har gjort en enkätstudie för att ta reda på hur anställda uppfattar möten. Deras 

studie visar att möten ska hållas effektiva för att medarbetare ska känna sig motiverade och 

engagerade att delta. Enkätundersökningen visar på att den viktigaste faktorn för att medarbetare ska 

känna att det är meningsfullt att delta på arbetsplatsmöten avgörs om de upplever att mötet kommer att 

vara effektivt. Vad som menas med effektivt i studien är medarbetarnas upplevelse av hur lång tid 

mötet förväntades att ta, samt om det innehållsmässigt är av kvalitet. Resultat visade även att 

medarbetare som var mer positivt inställda till arbetsplatsmöten hade arbetsuppgifter som kunde 

avbrytas av möten utan problem, samt om medarbetarna hade arbetsuppgifter som krävde mer 

kommunikation och dialog. 

Rogelberg et al. (2010) undersökte i tidigare studier om arbetsplatsmöten, huruvida den allmänna 

tillfredställelsen för sitt arbete påverkades av tillfredställelse vid arbetsplatsmöten. De behandlar i sin 

studie olika faktorer som påverkar individens tillfredsställelse för arbetsplatsmöten. Tillfredsställelsen 

berodde på mötets struktur, de förutsättningar som gavs samt mötesdeltagarnas engagemang. 

Resultaten visar att tillfredsställelse vid arbetsplatsmöten och allmän tillfredsställelse för sitt arbete 

hade ett positivt samband. Där sambandet blev ännu starkare desto högre deltagandet på mötena var. 

Vilket bekräftar författarnas idé om att studier om organisationer borde fokusera mer på just 

upplevelser kring möten. Rogelberg et al. (2010) menar vidare att chefer ska ansvara för att förbättra 

mötets kvalitet. Saknas dessa färdigheter kan chefen genomgå träning som exempelvis rör kritiskt 

beslutsfattande, konstruktiv konflikthantering, aktivt lyssnande och uppmuntra deltagandet på möten. 

Rogelberg et al. (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om mötens viktiga betydelse för 

individerna inom organisationen då det främjar utveckling, tänkande och reflektioner. 

Asmuß och Svennevig (2009) har gjort en diskursanalys av hur individers handlingar kan påverka 

samspel. Syftet med deras studie var att undersöka hur möten kan förstås som en gemensam prestation 

där alla inblandade deltagare interagerar med varandra. Exempelvis visar författarnas resultat att under 

arbetsplatsmöten när den gemensamma kunskapsutvecklingen hämmas och får ett avbrott, då kan 

förstås utifrån individers handlingar och även ur ett ledarskapsperspektiv. Under arbetsplatsmöten har 

ordförande möjlighet att påverka mötet genom olika handlingar, som antingen är hämmande eller 

utvecklande. Författarna upptäckte att ordförande, som har den tilldelade makten i rummet, på olika 

sätt stoppar kommunikation vid tillfällen då det finns en rädsla för att diskussionen eller ämnet leder 

till konflikter mellan deltagarna som hen vill försöka undvika. Asmuß och Svennevig (2009) skriver 

att makthavare använder sig av olika strategier för att just undvika eller stoppa konflikter som skulle 

kunna uppstå i interaktioner under arbetsplatsmöten. Strategierna är undvikande av ämnet, avledande 

från ämnet, erkännande av problemet utan vidare lösningar och att använda sig av sin maktposition för 

en auktoritär lösning.  
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3.2 Forskning om lärande under arbetsplatsmöten 

Tidigare forskning om lärande under arbetsplatsmöten i följande avsnitt handlar om kollektivt lärande 

under arbetsplatsmöten och vad som påverkar lärprocesserna. 

I en studie av Döös och Wilhelmsson (2011) studeras uppkomsten av det kollektiva lärandet med 

syftet att få en mer nyanserad och djupare förståelse för begreppet. Studien utfördes i en organisation 

som utvecklade nya produkter och tjänster vilket innebar ett behov av en konstant kunskapsutveckling 

hos sina anställda. Det gemensamma lärandet sker med hjälp av olika handlingsstrategier men i en 

gemensam handlingsarena, som i detta fall utgjordes av ett tekniskt forum där individer möttes för att 

hitta lösningar på tekniska problem. Resultaten i denna studie som visar på hur uppkomsten av 

kollektivt lärande går till i en organisation som arbetar med produktutveckling, skiljer sig från andra 

studier. Samverkan mellan individer uppstod genom interaktioner. Dock inte vanligtvis i kollektiva 

samtal utan i en tvåvägsrelation som utgjorde en fråga-svars-process, där sökandet efter information 

ledde till en gemensam förståelse. Denna process var kopplad till en gemensam handlingsarena och 

kunde ske inom organisationen, men allt oftare på avstånd utanför organisationens gränser då den 

befintliga kunskapen inte räckte till. Uppkomsten av kollektivt lärande kan utifrån denna studie 

beskrivas med färdigheter som varje enskild individ besatt och som delades mellan varandra. 

Kollektivt lärande möjliggjordes då innehållet av kunskapen som utbyttes hade samma tekniska grund 

som utgjorde den gemensamma handlingsarenan. Kunskapen bestod av tips, lösningar och information 

som individerna delade med sig av samt kunde dra nytta av. Studien visar på ett antal förutsättningar 

och bidragande faktorer för det kollektiva lärandet. Förutsättningarna handlade om att individerna 

tvingades till interaktion för att förse sig själva med ny kunskap för att bemästra sina arbetsuppgifter. 

Fördelaktigt var även att kunskapsutvecklingen och produktutvecklingen inte var begränsad till en 

särskild kontext, person eller tidpunkt vilket ökade möjligheterna för lärande. Viktigt för det kollektiva 

lärandet var framförallt den gemensamma verksamhetsuppgiften och den gemensamma 

handlingsarenan i en organisation som präglas av den snabba utvecklingen. Studiens slutsatser som 

Döös och Wilhelmsson (2011) drar utifrån detta är att uppkomsten av kollektivt lärande sker på olika 

sätt utifrån olika organisationer och sammanhang. Gemensamt för alla är dock att det behöver finnas 

en gemensam verksamhetsuppgift för att utveckla en gemensam förståelse, som görs genom olika 

typer av interaktioner på en gemensam handlingsarena.    

I en fallstudie utförd av Engström (2016) belystes lärande under arbetsplatsmöten. Syftet med studien 

var att ta reda på hur uppgiftens utformning under mötet påverkade samspelet och om detta i sin tur 

påverkade lärandet. Författaren menar att lärande och uppgiftshantering kan relateras till hur väl 

organisationen lyckas balansera utförande- och utvecklingsfrågor under arbetsplatsmötena. 

Utförandefrågor kan direkt relateras till uppgiftshantering medan utvecklingsfrågor relateras till 

lärande. Möten som används för informationsöverföring är så kallade möten för utförande av den 

dagliga driften. Resultatet av studien visar att det finns en konkurrens om utrymmet till 

utvecklingsinriktat kontra anpassningsinriktat lärande. Beroende på om mötet hade fokus på 

utvecklings- eller utförandefrågor krävdes mer eller mindre mötestid. Resultaten visar också att 

karaktären på uppgiften som behöver lösas påverkade samspelet. De mer komplexa uppgifterna som 

behövde diskuteras hade inte någon plats under arbetsplatsmötena. Engströms (2016) resultat visar på 

att utförandefrågor och utvecklingsfrågor kan behöva separeras i olika rum och behöva olika mycket 

avsatt tid. Dessa olika typer av frågor är svåra att kombinera under ett och samma arbetsplatsmöte. Det 

krävs mer tid till utvecklingsinriktade möten där utvecklingsinriktat lärande står i fokus. Medan de 

informativa utförandemötena där det anpassningsinriktade lärandet dominerar, istället kan hållas korta 
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och effektiva. En slutsats Engström (2016) drog av sina resultat var att utvecklingskraft som inte tas 

om hand gör organisationen långsam och sätter krokben för de planerade aktiviteterna. 

Ohlssons (2012) gjorde en studie med syfte att studera lärprocesser i förhållande till lagarbete, 

gruppatmosfär och kollektiva reflektioner i team. Av resultaten visade det sig att samspelet skiljde sig 

åt i de tre teamen som studerades. Slutsatserna Ohlsson (2012) gjorde i sin studie var att 

gruppatmosfären påverkade möjligheterna för uppkomsten av kollektiva reflektioner. Kollektiva 

reflektioner visade sig även ha en positiv inverkan på lärprocesser i teamen. Vad som var centrala 

komponenter i gruppatmosfär enligt studien var att medlemmarna kände sig trygga med varandra, 

hade sammanhållning och var passionerade över vad de utförde. Studien visade också att denna 

laganda gynnade gruppmedlemmarnas kritiska dialog, där man såg på problem som positivt att 

behandla och som intressanta utmaningar. Lagandan var nödvändig för gruppmedlemmarnas vilja att 

gemensamt reflektera över erfarenheter och lära sig tillsammans. 

3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visar forskningen om arbetsplatsmöten på att om medarbetare ska uppfatta 

arbetsplatsmöten som meningsfulla och motiverande behöver mötena vara effektiva (Rogelberg et al., 

2006). Forskningen visar också på att om deltagarna ska känna tillfredsställelse under och efter mötet 

så påverkas detta av deltagarnas egna engagemang, mötets struktur och förutsättningar som ges för 

mötet. Detta i sig påverkas av ledarskapet (Rogelberg et al., 2010). Asmuß och Svennevig (2009) 

menar att ledarskapet under arbetsplatsmöten påverkar allt samspel som sker där. Forskning om 

lärande visar på vikten av gemensamma handlingsarenor för tillkomst av utvecklingsinriktat lärande, 

detta genom interaktion samt kunskapssökande både inom och utanför organisationen (Döös & 

Wilhelmsson, 2011). Författarna menar att uppkomsten för kollektivt lärande ser olika ut, men 

gemensamt för alla är den gemensamma verksamhetsuppgiften för att utveckla en gemensam 

förståelse, som sker genom interaktioner på en gemensam handlingsarena. I enlighet med Döös & 

Wilhelmsson (2011) menar Engströms (2016) att det behövs arenor för kollektivt lärande då utrymmet 

idag inte finns på arbetsplatsmöten, eftersom man där misslyckas att utnyttja potentialen för 

utveckling. Tidigare forskning visar också på att gruppatmosfären påverkar möjligheten för kollektiva 

reflektioner och kritisk dialog (Ohlsson, 2012). 

Den tidigare forskningen är intressant för vår studie och vi vill använda oss av den för att skapa 

djupare förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under arbetsplatsmöten. 

3.4 Sökvägar 

Sökningen av artiklar för studien har utförts genom digitala litteratursökningar i Stockholm 

universitetsbibliotek (SUB) samt Google Scholar. Som inspiration till sökord och artiklar av intresse 

har vi tittat på tidigare uppsatser inom samma eller liknande ämnen på Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DIVA). De artiklar som hittats via Google Scholar har vi samkört med SUB för att verifiera att de är 

granskade av andra forskare. Har vi inte hittat dem där så har de legitimerats som trovärdiga genom att 

ta reda på hur väl de är citerade och om författarna är kända sedan tidigare.Vi har begränsat 

sökresultaten genom att använda oss av filterfunktioner och endast sökt på Peer Reviewed och 

Academic Journals. Vi har valt att söka artiklar från 2000-talet och framåt för att fokusera på relevanta 

resultat då kollektivt lärande är ett relativt nutida forskningsområde. Vi har valt att söka på nyckelord 

som “meetings”, “workplace meetings”, “kollektivt lärande”, ”team”, ”learning”, ”work”, 
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”arbetsplatslärande”, ”lärande organisation”, ”arbetsplatsmöten”, ”meningsfullhet” etcetera och direkt 

på författarnamn inom det pedagogiska fältet som vi känt till sedan tidigare. Sökorden gav många 

träffar, vilket gjorde att resultaten behövde begränsas. Sökträffarna filtrerades ytterligare till att endast 

visa sökresultat från publikationer som handlar om arbetsplatslärande, organisationspedagogik, 

organisationslära och affärskommunikation. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer kollektivt lärande samt villkor som påverkar potentialen för kollektivt 

lärande under arbetsplatsmöten att presenteras, som ligger till grund för studiens analys.  

4.1 Kollektivt lärande 

Den här studien handlar om villkor för kollektivt lärande. Kollektivt lärande kan förstås som en 

process där individer lär genom att samspela med varandra. Lärande kan därmed definieras som en 

social process, något som sker i samspel mellan människor. Samtidigt finns i definitionen av kollektivt 

lärande en tydlig koppling till individen. Mer precist definierar Ohlsson (2016) kollektivt lärande som 

“Kollektivt lärande är en process, där individer i samspel identifierar och kritiskt reflekterar över 

gemensamma förutsättningar, dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för handling 

relaterad till situationens och kontextens krav” (Granberg & Ohlsson, 2016, s. 181). Begreppet 

kollektiv är synonymt med adjektivet gemensam och kan förstås utifrån subjektet en grupp eller en 

gemenskap. Det är alltså en grupp människor som har ett gemensamt intresse (NE, 2018). Den 

gemenskap som syftas till i detta sammanhang är mötesdeltagarna. Gemensamt lärande, det kollektiva 

lärandet enligt Ohlsson (2016) utgår från det individuella erfarenhetsbaserade lärandet. Skillnaden 

mellan det individuella erfarenhetsbaserade lärandet och att lära sig gemensamt, det vill säga 

kollektivt, är att det skapas positiva synergieffekter. Ett plus ett blir inte två, utan tre (Granberg & 

Ohlsson, 2011). Dessa synergieffekter förklaras av Ohlsson (2016) genom att när det grundläggande 

steget för lärande, att uppleva, som sker individuellt, görs offentligt i handlingar och/eller berättelser 

så uppstår möjligheter att gemensamt reflektera och skapa intentioner och handlingsplaner. Individens 

lärande är en förutsättning för att kollektivet ska lära. Däremot är kollektivt lärande inte en 

förutsättning för att individen ska lära. Synergieffekten kommer från att gruppens medlemmar lär 

genom den gemensamma reflektionen på ett sätt de inte skulle kunna göra utan att reflektera 

gemensamt. Gruppen och individerna skapar gemensamma uppgifter tillsammans som de inte skulle 

kunna skapa på egen hand. Då de inte bara utvecklat sin individuella kompetens utan hela gruppens 

kompetens på ett sätt varje individ inte skulle ha uppnått enskilt (Granberg & Ohlsson, 2016). 

4.1.1 Handlingsrationalitet och relationsbaserad kommunikation 

För att kollektivt lärande ska kunna ske enligt Ohlsson (2016) krävs att det finns förutsättningar för 

handlingsrationalitet och relationsbaserad kommunikation som gruppens medlemmar har tillsammans. 

Med handlingsrationalitet menar Ohlsson (2016) hur en grupp individer utvecklar en gemensam syn 

på en uppgift inom ett givet sammanhang, samt uppfyller villkoren för att det gemensamma 

handlandet därpå leder till en uppfyllelse av organisationens uppsatta mål (Granberg & Ohlsson, 

2016). Detta blir då de gemensamma uppgifterna som skapas. Villkoren gruppen behöver uppfylla är 

att åstadkomma en väl utvecklad och gemensam kommunikation. Där de kan identifiera, tolka och 

handla gemensamt med hjälp av varandras kompetenser som de gjort tillgängliga för varandra. Detta 

skapar relationsbaserad kommunikation (Granberg & Ohlsson, 2011). 
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4.1.2 Den kollektiva lärprocessen 

Ohlsson (1996) har formulerat en teoretisk modell om kollektivt lärande (Figur 1), där den 

gemensamma lärprocessen har ett antal dimensioner i en stegvis process (Ohlsson, 1996). Samtliga 

dimensioner behöver ske i den offentliga sfären för att kunna tillgängliggöras av varandra och bli 

gemensam. Med den offentliga sfären menas rummet utanför individen där andra kan förnimma 

individens handlingar och berättelser. Motsatsen är den privata sfären i vilket förnimmelser och 

kognitiva processer sker inom individen, dolt från andra. Likväl som individuellt lärande så utgår 

modellen från att det sker en konkret handling.  Det kan också vara en berättelse om en handling som 

skett vilket delas med andra. Detta skiljer sig från det individuella erfarenhetsbaserade lärandet som 

endast utgår från handlingar och egna tankar kring det som skett.  

Den första dimensionen är handlingsdimensionen där själva handlandet kan observeras av varandra, 

då görs handlandet offentligt och blir tillgängligt för andra utanför individen. Berättelser eller 

informationsgivande i den andra dimensionen kan ske oberoende eller kompletterande till den första 

dimensionen. Det handlar om att göra informationen tillgänglig för varandra genom att berätta om 

händelser. Nästa dimension i modellen efter berättelsen är den gemensamma reflektionen. I detta steg 

under lärprocessen skapar deltagarna en gemensam förståelse genom den kommunikation som uppstår 

under reflektionen. Detta leder i modellen till den fjärde dimensionen, gemensam intention, vilket 

betyder att deltagarna tillsammans kommit fram till förståelser som överensstämmer. När deltagarna är 

överens och samspelta kan beslut tas om gemensamma uppgifter och kan även skrivas ner eller 

institutialiseras, då blir också kunskapen explicit. 

Samtliga dimensioner behöver ske i den offentliga sfären, det vill säga uttalat och synligt för andra att 

betrakta. Dock kan de stoppas från att bli kollektiva och då endast ske i varje individs privata sfär och 

då stanna vid egna sinnesupplevelser (Granberg & Ohlsson, 2016). Om det uppkommer hinder i den 

kollektiva lärprocessen, beror det på varje dimensions potential att komma till stånd. Varje dimension 

har potential som antingen motverkas eller gynnas beroende av olika omständigheter. 

 

Figur 1 Kollektiv lärprocess. Reviderad modell efter Ohlssons (1996) modell Strukturella 

dimensioner i det kollektiva lärandet. 
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4.2 Villkor som påverkar potentialen för kollektivt 

lärande under arbetsplatsmöten 

Ohlsson (2016) beskriver flera dimensioner som ingår för att uppnå kollektivt lärande (Granberg & 

Ohlsson, 2016). Den första dimensionen, konkreta handlingen, utgår från det kollektiva 

lärandeperspektivet att medarbetarna ska kunna se varandra i handling. Detta handlande skapar olika 

potential för det kollektiva lärandet beroende på om gruppmedlemmarna uppmärksammar 

handlingarna och tar dem vidare till diskussion och reflektion. Annars stannar de vid just individuella 

handlingar och potentialen för att utveckla ett kollektivt lärande blir mycket låga. För att förstå den 

kollektiva lärprocessens dimensioner djupare och mer nyanserat behöver även ledarskap och 

gruppatmosfär nämnas. Ledarskap och gruppatmosfär är förutsättningar som påverkar samtliga 

dimensioner i den kollektiva lärprocessen. 

4.2.1 Ledarskap 

Ledarskap är ett begrepp med många definitioner, beroende på sammanhang och situation. I 

förhållande till arbetsplatsmöten har ledarskapet makt att bland annat påverka talutrymmet för 

mötesdeltagarna (Granberg & Ohlsson, 2016). Ledarskapet under arbetsplatsmöten kan innehas av en 

officiell ledare eller inofficiell ledare. Exempelvis av en ordförande för mötet som har stolens roll. 

Ledarskapet kan under arbetsplatsmöten användas så att potentialen för det kollektiva lärande blir 

lägre, genom att ordförande för mötet vill hindra konflikter av olika anledningar. Konflikter kan 

likställas med kritisk reflektion (Asmuß & Svennevig, 2009). Ledarskapet kan även påverka gruppens 

atmosfär, likväl som att övriga deltagarnas beteenden och attityder kan påverka atmosfären. Som 

Sjøvold (2008) menar är det inte ledarens ord som är dennes viktigaste verktyg utan dennes 

handlingar. Handlingar och beteenden smittar av sig och sätter normen för hur resten av gruppen ser 

på arbetsplatsmöten. Beroende på gruppens förväntningar och attityder för arbetsplatsmötet så sätts 

förutsättningarna för mötets atmosfär. Svennevig (2012) menar att människans interaktionsmönster ser 

olika ut vid formella och informella sammanhang. Att det sker en förändring i samspelet mellan 

människor i situationer som innan ett möte och när man befinner sig i ett möte. Interaktionen under ett 

möte tenderar att följa ramar och normer som gäller för kontexten. Där interaktionsordningen hanteras 

av mötesdeltagare genom både gester och tal, exempelvis av en ordförande som gör en handvisning 

eller ger en person ordet. Svennevig (2012) skriver om stolens roll, som möjligen besitts av en 

ordförande som leder mötet. Under möten kan stolens roll vara av olika karaktär. Antingen med en 

aktiv ordförande som bestämmer och delegerar, eller en passiv ordförande som håller ställningarna 

och ser till att alla har samma möjlighet att få sin röst hörd. Ordförande ansvarar även för att mötet ska 

uppfylla sitt syfte och uppsatta mål, bland annat genom att se till att mötesdeltagarna följer agendan 

för mötet. 

4.2.2 Gruppens atmosfär 

Mötesdeltagarnas berättelser har olika potential att skapa kollektivt lärande, beroende på om 

berättelserna fångas upp eller inte. Stoppas berättelsen eller inte fångas upp av någon annan deltagare 

genom att ställa kritiska frågor, sker fortsatt lärande endast i berättarens och eventuellt någon annan 

deltagares privata sfär. Det gör att kollektivt lärande hindras och potentialen för det kollektiva lärandet 

är låga. Att endast bekräfta och att hålla med om det som sägs, skapar inte förutsättningar för en 

gemensam reflektion och kan likställas med att det kollektiva lärandet stoppas. Ohlsson (2013) skriver 

om gruppers atmosfär som en nyckelfaktor för om berättelser kommer upp på bordet eller inte. Är 
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atmosfären positiv och tillåter medlemmarna att tänka, fråga kritiskt, att alla känslor som oro och ilska 

tillåts visas, så ökar potentialen för teamlärande processer och kollektivt lärande. Om atmosfären i 

gruppen är negativ och deltagarna istället undviker att kritiskt ifrågasätta, reflektera och visa känslor 

för varandra, så sjunker potentialen för det kollektiva lärandet. 

4.2.3 Kritiskt ifrågasättande 

Kritiskt ifrågasättande är ett nyckelvillkor för den kollektiva lärprocessen enligt Granberg och Ohlsson 

(2016). Författarna menar att den verbala kommunikationen, samspelet, som sker av berättelserna och 

som leder till gemensam reflektion behöver vara av kritisk karaktär för att utvecklingsinriktat lärande 

ska kunna åstadkommas. När medlemmar av en grupp vågar att kritiskt ifrågasätta för givet tagna 

sammanhang, först då kan nya gemensamma tankemodeller skapas. Granberg och Ohlsson (2016) 

menar att berättelser och gemensam reflektion har olika möjligheter att komma till uttryck. Beroende 

på förutsättningar som hur trygga gruppens medlemmar är med varandra, atmosfären i gruppen och 

ledarskapet, påverkar det deltagarna att kritiskt ifrågasätta. Förmågan och möjligheten att kritiskt 

ifrågasätta berättelser är av stor betydelse för det kollektiva lärandet. 

4.2.4 Gruppens kompetenser 

Att en grupps gemensamma kompetens är viktig, för att de ska ha förmåga att kommunicera på ett 

konstruktivt och kritiskt sätt, förklarar Granberg och Ohlsson (2016) med att det behöver finnas en 

dialogkompetens. Detta innebär att kunna argumentera för sin sak och samtidigt vara öppen för andras 

argument. Även att kunna ifrågasätta sina egna ståndpunkter och kritiskt kunna granska andras. Denna 

förmåga förutsätts av gruppens atmosfär och samlade handlingsförmåga att lösa uppgifter tillsammans. 

Med handlingsförmåga menas att gruppens medlemmar vet vem som är bra på vad och att de är 

beroende av varandra för att kunna lösa uppgifter. Även Illeris (2013) betonar att kompetens ska ses i 

förhållande till situation och handling. I exempelvis situationen “arbetsplatsmöten” bör deltagarna veta 

hur de kan förmedla sin kompetens och likväl känna till och kunna utnyttja varandras kompetenser för 

att lösa ett gemensamt problem. 

4.2.5 Gemensam intention 

Ohlsson (2016) menar att handlingsrationalitet innebär en grupps utveckling av gemensam intention. 

Att utföra en uppgift inom ett givet sammanhang och att villkoren för att det gemensamma handlandet 

sedan leder till en gemensam uppgift. Med detta menas gruppens förmåga och potential att nå samma 

syn på en uppgift och att tillsammans skapa nya sätt att arbeta i praktiken. Gemensam intention är 

enligt Ohlsson (2016), att veta vad man gemensamt ska åstadkomma och vad målet är. Detta kan 

uppnås om ledarskapet och atmosfären i gruppen möjliggör att den gemensamma reflektionen blir 

framgångsrik men också om gruppens kompetenser får komma till uttryck och samspela (Granberg & 

Ohlsson, 2016). 

4.2.6 Gemensam uppgift 

Att komma fram till gemensamma uppgifter sker som ett sista steg i Ohlssons (1996) modell 

(Granberg & Ohlsson, 2016) om förutsättningarna varit att gruppen lyckats att först komma överens 

om och ha samma syn på vad som är målet. Då når gruppen fullständigt kollektivt lärande och kan 

sätta handlingen i praktik och lära på nytt av de erfarenheter som kommer av det nya handlandet.  
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5. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska överväganden, val av metod, studiens 

genomförande och metoddiskussion att redogöras för. Avsnittet behandlar även etiska överväganden 

som har tagits hänsyn till. 

5.1 Metodologiska överväganden  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under 

arbetsplatsmöten. Bryman (2011) skriver om kunskapsteoretiska ståndpunkter och delar upp det i ett 

positivistiskt perspektiv samt ett tolkningsperspektiv, vilka innefattar olika syn på vad som är kunskap. 

Inom positivismen ser man på kunskap som observerbar och värderingsfri, till skillnad från 

tolkningsperspektivet där kunskapen bygger på subjektiva upplevelser och känslor. I denna studie har 

vi utgått ifrån tolkningsperspektivet, då vi avser att studera ett socialt fenomen och genom våra 

tolkningar skapa en förståelse för detta. Ontologiska frågeställningar handlar om vad som finns, om 

det är beroende av andra uppfattningar och aktörer, konstruktionism, eller finns som objekt oberoende 

av några andra uppfattningar eller aktörer, objektivism (Bryman, 2011). Studien har en ontologisk 

inriktning med ett konstruktionistiskt synsätt då intresset finns i att förstå hur de sociala aktörerna i 

organisationen uppfattar arbetsplatsmötena. Hade inte de sociala aktörernas upplevelser varit i fokus 

skulle en ontologisk ståndpunkt funnits i objektivismen stället, vilket skulle betyda att de sociala 

aktörerna i vår studie och hur de beter sig är oberoende av andra aktörer (Bryman, 2011). 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa kunskap om kvaliteter i samtal snarare än att mäta något 

(Bryman, 2011). Baserat på studiens syfte och frågeställningar har valet hamnat på att göra en 

tvärsnittsstudie. Studien har en kvalitativ ansats som är gynnsam vid studier av människans beteende 

samt för att skapa en förståelse för individens subjektiva upplevelser av världen (Bryman, 2011). 

Designen är bäst lämpad för studiens syfte och frågeställningar som är att undersöka mänskliga 

handlingar samt beteenden i ett socialt samspel. Det som utgör villkor för det kollektiva lärandet i det 

sociala samspelet som i denna studie utspelar sig på arbetsplatsmötet som den givna kontexten. Ett 

annat alternativ hade varit att utgå från en kvantitativ ansats men då med fokus på exempelvis att mäta 

frekvensen av vissa fenomen under våra observationer. Observationsschemat skulle kunnat utformats 

med exempelvis uttryck och händelser som sedan skulle räknas under observationen. Det hade kunnat 

passa för vår första frågeställning “vilka typer av samspel sker under arbetsplatsmöten?” Då hade 

dessa situationer kunnat identifieras och sedan räknas, för att kunna avgöra vilka av situationerna som 

är betydelsefulla för studien eller som ska förkastas. Även studiens andra frågeställning “vad påverkar 

samspelet under arbetsplatsmöten?” går att behandla kvantitativt som ovan men eftersom vi vill få en 

djupare förståelse både utifrån egna observationer samt undersökningsdeltagarnas tolkningar och 

upplevelser så är den kvalitativa ansatsen bättre lämpad.  

5.1.1 Studiens design  

Studien genomfördes i en organisation där en grupp av medarbetare observeras och intervjuas under 

deras kontinuerliga veckomöten. Med denna bakgrund är tvärsnittsstudie en lämplig design då den 

passar sig för att studera en viss population under ett kortare tidsperiod (Bryman, 2011), som i detta 

fall var mötesdeltagarna under deras arbetsplatsmöten. Studien består av två datainsamlingstekniker, 
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observationer och samtalsintervjuer. Valet av observationer som metod var för att studera det sociala 

samspelet under arbetsplatsmöten, för att se vad för samspel som sker. Valet av samtalsintervjuer 

användes för att inkludera mötesdeltagarnas tolkningar samt upplevelser under arbetsplatsmötena 

vilket passar tvärsnittsstudier. Detta är en form av triangulering, vilket används för att styrka 

insamlingsmetodernas resultat (Bryman, 2011). Det ger oss en bredare och djupare förståelse av 

fenomenet samspel under dessa arbetsplatsmöten. Varje tillfälle för observation och samtalsintervju 

kunde liknas vid ett eget fall då varje tillfälle innebar kontinuerliga tolkningar.  

 

Studiens analysprocess inleddes med att vi först observerade ett möte och sedan gjordes en gemensam 

tolkning av observationsanteckningarna. Därefter hade vi efterföljande samtalsintervjuer och slutligen 

gjordes en gemensam tolkning av både observation och samtalsintervju. Samma procedur upprepades 

vid alla mötestillfällen. Antal intervjuer som gjordes efter varje mötestillfälle varierade från en intervju 

till fyra intervjuer. Efter att samtliga mötestillfällen hade genomförts gjordes en gemensam slutanalys 

av tolkningarna och som kopplades till Ohlssons (1996) teori om kollektivt lärande (Ohlsson, 1996). 

Studiens analysprocess illustreras nedan (Figur 2). Första fyra stegen i analysprocessen används för att 

behandla studiens första frågeställning, “vilka typer av samspel sker under arbetsplatsmöten?”. 

Slutanalysen och kopplingen till Ohlsson (1996) teori användes för att besvara studiens andra 

frågeställning “vad påverkar samspelet under arbetsplatsmöten?”. 

 
Figur 2 Studiens analysprocess.  

5.1.2 Val av datainsamlingstekniker 

Vi vill skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under arbetsplatsmöten. 

Studiens empiriska material bygger på två datainsamlingsmetoder som är strukturerade observationer 

och samtalsintervjuer.  

5.1.2.1 Observationer 

Strukturerade observationer är enligt Bryman (2011) en observationsteknik där forskaren studerar 

människors beteenden och situationer utifrån bestämmelser som finns i ett utformat 

observationsschema. Observationsschemat guidar forskaren, som ofta är av icke-deltagande karaktär, 
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till vad man ska leta efter och hur det ska noteras vilket underlättar arbetet vid sammanställning samt 

analys (Bryman, 2011).  

5.1.2.2 Samtalsintervjuer 

Andersson (2016) skriver om samtalsintervju som en intervjumetod. Den går ut på att forskaren ställer 

frågor om situationer forskaren har uppmärksammat vid en observation, som mötesdeltagaren får 

berätta hur hen upplever och tänker kring. Intervjun sker i direkt anslutning till observationen. 

Samtalsintervjuer fångar individens tankar och reflektioner i direkt relation till uppmärksammad 

situation, vilket gör den till en fördelaktig intervjumetod att använda i kombination med observationer. 

Metoden är gynnsam för forskaren som får både den explicita och den implicita förståelsen av ett 

fenomen. Även Kvale och Brinkmann (2014) värdesätter samtal, som den kvalitativa 

forskningsintervjun, för strävan att samla kunskap. Detta går hand i hand med samtalsintervju som 

datainsamlingsmetod. Samtalsintervjuer görs i nära anslutning till observationstillfället för att 

minimera risken att påverka minnesbilden på grund av tiden som förlöpt mellan observation och 

intervju. 

5.1.2.3 Datainsamling 

Beslutet att kombinera observationer och samtalsintervjuer grundade sig i en strävan att få en bredare 

och djupare förståelse samt ta hänsyn till flera möjliga aspekter av fenomenet. Detta kunde vi annars 

gått miste om, om vi endast använt oss av observationer eller av intervjuer. Det är en variant av 

triangulering som handlar om att kombinera två olika resultat för att styrka varandra, vilket ökar 

studiens validitet (Bryman, 2011). Enkäter är en annan metod vi diskuterade men detta förkastades 

snabbt då vi utformade våra frågeställningar efter unika situationer som uppkom under observationen. 

Vi valde att inte spela in observationerna för att inte riskera att påverka undersökningsdeltagarna under 

observationstillfället. Dessutom skulle det vara svårt att använda det inspelade materialet för analys, då 

det är svårt att urskilja vem som säger vad. Dock kan det vara möjligt att vi ändå kom att påverka 

mötesdeltagarna under observationerna bara på grund av vår närvaro, det går inte att bortse från. 

Denna tanke hade vi med oss in i mötesrummet, varför vi valde en så neutral och osynlig position som 

var möjligt. 

Vi valde att båda två vara med under samtliga observationer och intervjuer för att främst få en högre 

interbedömarreliabilitet i vår studie (Bryman, 2011). Detta då vi kan diskutera våra subjektiva 

tolkningar av materialet med varandra, vilket i sin tur ger en bättre överensstämmelse för analys. En 

ytterligare anledning till att båda undersökningsledarna var närvarande vid intervjun var för att inte gå 

miste om iakttagelser eller uppmärksamma något som sägs, som skulle kunna ha betydelse för studien. 

Detta gör att vi kan minimera risken för att gå miste om viktig information. Dock finns det en risk med 

att vara två undersökningsledare som kan bidra till en känsla av underläge i situationen för 

undersökningsdeltagaren. Det skulle kunna leda till att undersökningsdeltagaren håller inne på 

information, förändrar sina uttalanden eller ger en negativ känsla av utsatthet efter intervjun. Inga 

anteckningar fördes vid intervjutillfället med anledningen att få ett bättre fokus och uppmärksamhet 

gentemot undersökningsdeltagarna och deras berättelser. Vi valde att spela in intervjuerna för att 

kvalitetssäkra intervjumaterialet vid transkribering så att undersökningsdeltagarnas utsagor blev 

korrekt återgivna.  

Vid transkribering av intervjumaterialet gjordes överväganden för vilken metod som var bäst lämpad 

för studien. Vi valde att transkribera materialet utifrån fullständiga meningar, istället för att göra det 

mer detaljerad med varje ord och ljud, då vi ansåg att det inte skulle tillföra något för vår analys. Detta 
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val gjordes även utifrån ett tidseffektivt perspektiv. Vi valde även att analysera samt transkribera 

insamlat datamaterial direkt efter observationerna och intervjuerna för att ha upplevelserna färskt i 

minnet samt för att transkribering tar tid och då ville vi inte samla på oss den arbetsbördan till slutet. 

Att transkribera i nära anslutning till intervjuerna gav oss fördelar då vi bearbetade materialet, detta då 

vi hade hjälp av minnen av gester och ansiktsuttryck som gav en mer nyanserad bild av vad som sades.  

5.1.3 Val av fall 

5.1.3.1 Organisation 

Organisationen som ligger till grund för studiens empiriska material är en internationell organisation. 

Studiens observationer och intervjuer utfördes på ett av organisationens kontor beläget i en större stad 

i Sverige som har 75 antal anställda och som arbetar med försäljning, installation och marknadsföring 

av teknologiska produkter. Organisationen valdes utifrån möjligheten till inträde genom vårt sociala 

nätverk och att organisationen använder sig av regelbundna arbetsplatsmöten. Första kontakten skedde 

muntligt via vår kontaktperson på organisationen med en förfrågan om att få genomföra vår 

undersökning hos dem. Sedan skickades en skriftlig förfrågan via mail till hens chef som besvarades 

med ett skriftligt godkännande. 

5.1.3.2 Deltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod sammanlagt av 16 personer varav nio män och sju kvinnor, med olika 

befattningar. Undersökningsdeltagarna har befattningarna chefer, administratörer, säljare och tekniker. 

För att bevara undersökningsdeltagarnas anonymitet refererar vi i studien till var och en utifrån 

tilldelade siffror från 1-16. Studiens undersökningsledare refereras till Undersökningsledare A och B. 

Då deltagare nämns av dem själva i intervjuer eller av oss i mötesanteckningar kallas de NN. 

Vid anonymiseringen av organisationen och undersökningsdeltagarna diskuterades huruvida detta 

skulle gå till och i vilken utsträckning. För att skydda både organisationen och 

undersökningsdeltagarna valde vi att endast referera till dessa utifrån tilldelade siffror. Varje siffra 

motsvarande i vilken ordning mötesdeltagarna hade intervjuats. Dessa siffror valde vi att sedan 

slumpvis blanda för att inte röja undersökningsdeltagarnas identitet, de fick då nya siffror utan 

inbördes ordning. Vi valde att även utelämna kön, ålder och befattningar då arbetsgruppen var relativt 

liten. Detta då det annars hade kunnat vara enkelt för dem att identifiera varandra. För att visa respekt 

för undersökningsdeltagarnas arbete och tid tillfrågades vilka personer som kunde ställa upp en vecka 

innan nästkommande arbetsplatsmöte. Detta tillvägagångssätt gjorde också att vi hade 

undersökningsdeltagare att intervjua inbokade till varje tillfälle. 

5.1.3.3 Möten 

Ett grundläggande krav för deltagande i studien var att undersökningsdeltagarna skulle arbeta inom 

den valda organisationen och medverka på deras arbetsplatsmöten som utgörs av två 

verksamhetsområden. Urvalet gjordes genom ett, enligt Bryman (2011) bekvämlighetsurval, där vi 

använde oss av en person i vårt sociala nätverk vilket utgjorde första kontakten med den valda 

organisationen. Kontaktpersonen fick därefter ett godkännande från sin chef att studien kunde 

genomföras på organisationen, som sedan i sin tur informerade samt tillfrågade resterande medarbetare 

om hur detta skulle genomföras. Samtliga undersökningsdeltagare gav ett muntligt godkännande innan 

de fick missivbreven. 
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5.2 Studiens genomförande 

Studiens strukturerade observationer och samtalsintervjuer har genomförts med intention att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, där datainsamlingen startade den 24 september 2018 och 

avslutades den 19 november 2018. Totalt genomfördes fem observationer och nio samtalsintervjuer. 

5.2.1 Observationer 

Observationerna har genomförts under organisationens kontinuerliga veckomöten. Dessa 

arbetsplatsmöten är schemalagda måndagar varannan vecka, med ungefär 10-15 deltagare vid varje 

tillfälle. Vid första observationstillfället, innan mötet startade, presenterade vi oss för samtliga 

undersökningsdeltagare och delade ut ett missivbrev (Bilaga 1). Missivbrevet informerade om studien 

samt etiska principer och undertecknades med ett godkännande att delta i studien. Arbetsplatsmötena 

genomfördes i ett av kontorets mötesrum som bestod av ett långt bord placerat i mitten av rummet 

med en skärmduk på en av rummets väggar. Under observationerna var vi undersökningsledare icke-

deltagande observatörer. Vi satt inte vid bordet eller deltog i några samtal, utan var placerade i varsitt 

hörn i mötesrummet för att utgöra minsta möjliga påverkan. De strukturerade observationer som 

genomfördes under arbetsplatsmötena var 45–60 minuter långa. Observationerna dokumenterades av 

oss undersökningsledare med anteckningsblock och penna. Observationerna genomfördes med hjälp 

av ett eget utformat observationsschema (Bilaga 2) under arbetsplatsmötena med fokus på “vad” och 

“hur”, vad som sades och hur samspelet såg ut. De två första observationerna utfördes som en del i vår 

pilotstudie, men samtliga observationer användes i analys och bearbetning av data. 

5.2.2 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuerna genomfördes i nära anslutning till arbetsplatsmötena i ett anslutande mindre 

mötesrum. Efter att arbetsplatsmötet avslutats satt vi undersökningsledare oss ner tillsammans en kort 

stund och valde ut vilka situationer som skulle lyftas fram i intervjun. Situationerna var sådana som 

utmärkte sig på något sätt, antingen att de repeterades ofta eller var unika i sitt sammanhang. 

Undersökningsdeltagarna informerades i början av studien om att intervjuer skulle genomföras. 

Studiens första samtalsintervju genomfördes i anslutning till tredje observationstillfället. Inför 

samtliga intervjutillfällen kontaktades undersökningsdeltagarna i förväg med en förfrågan att bli 

intervjuade i anslutning till givet arbetsplatsmöte. Intervjuerna varade i ca 20 minuter och spelades in 

med hjälp av båda undersökningsledares mobiltelefoner. Inga anteckningar fördes vid 

intervjutillfällena för ett bättre fokus och uppmärksamhet gentemot undersökningsdeltagarna och deras 

berättelser. Intervjuerna genomfördes av båda undersökningsledarna som använde sig av 

förutbestämda frågor tillsammans med öppna följdfrågor utifrån en intervjuguide (Bilaga 3). Exempel 

på förutbestämda frågor som användes i intervjuerna var; “Hur upplevde du då...?” och “Vad tänkte du 

när...?” riktat till situationer från observationstillfället som undersökningsledarna innan hade kommit 

överens om att lyfta fram.  

5.2.3 Databearbetning och Analys 

Databearbetningen har varit en ständigt pågående process under studien. Diskussion och analys av 

anteckningar från observationerna genomfördes efter varje mötestillfälle. Transkribering av 

intervjumaterialet från den första intervjun utfördes direkt efter intervjutillfället. Därefter genomfördes 

databearbetning och analys av det insamlade materialet med en empiristyrd tematiskt analys. Tematisk 

analys är en lämplig metod att använda för bearbeta ett kvalitativt material, som studiens intervju- och 

observationsmaterial. Metoden är fördelaktig för att identifiera utmärkande fenomen och som ger ett 

detaljrikt resultat i en studie som denna (Braun & Clarke, 2006). Analysprocessen av den insamlade 
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datan skedde i flera steg och med utgångspunkt i studiens empiri, vilket bestod av 

observationsanteckningar och intervjuernas transkriberingar. Rennstam och Wästerfors (2015) menar 

att en tematisk analys är en process som genomförs i tre olika steg vilket inleds med att sortera det 

insamlade materialet, sedan reducera det och till sist argumentera för fynden man gjort i materialet och 

dess betydelse för studien. Inledningsvis studerades det insamlade materialet för att finna centrala 

aspekter och begrepp som kodades. De olika koderna vi skapat utifrån materialet reducerades och 

slogs ihop vilket slutligen kom att utgöra olika teman. Teman som identifierats kopplades sedan till 

Ohlssons (2016) teori om kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2016). Tematiska analysen 

resulterade i att olika typer av samspel under arbetsplatsmöten och förutsättningar som påverkar detta 

samspel kunde identifieras.  

Vi valde att analysera observations- och intervjumaterial med en empiristyrd tematisk analys då våra 

förkunskaper om denna metod låg närmast. Vi anser också att tematisk analys passar för den 

kvalitativa ansats studien har samt vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom vi under 

datainsamlingen hela tiden pendlat mellan teori och empiri, då mötesdeltagarna efter observationerna i 

samtalsintervjuerna tagit upp ny information som vi velat undersöka vidare, är vårt angreppssätt 

abduktivt, en blandning mellan deduktiv och induktiv ansats (Bryman, 2011).  

5.2.4 Etiska överväganden 

Studien har genomförts med hänsyn till etiska principer för samhällsvetenskaplig forskning som består 

av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Detta gjordes i samband med den inledande kontakten med organisationen genom ett mail till 

kontaktpersonen samt hens chef som informerades om studiens syfte, det fria och anonyma 

deltagandet och att insamlad data endast används i vetenskapligt syfte samt behandlas konfidentiellt. 

Undersökningsdeltagarna tilldelades vid första observationstillfället ett missivbrev som informerade 

om studien och etiska principer som undertecknades av samtliga deltagare med ett godkännande för 

medverkan i studien.  

Vi som undersökningsledare har även tagit hänsyn till etiska aspekter vad gäller forskarens roll. I 

enlighet med Bryman (2011) ska vi som både observatörer och intervjuare ha god förförståelse för det 

vi vill studera genom att vara påläst på området, hålla oss neutrala, inte påverka 

undersökningdeltagaren i någon riktning, ta hänsyn till våra egna tolkningar och värderingar som kan 

komma att påverka analysen och resultatet.  

5.3 Metoddiskussion 

Vid bedömning av studiens validitet anser vi att den har tillräcklig extern validitet, vilket handlar om 

studiens generaliserbarhet (Bryman, 2011). Att den kan anses vara låg av anledningar som beror på 

studiens låga deltagarantal, utifrån att det är en studie utförd på en enskild organisation och att studien 

löpt under en kortare period. Däremot kan vi anse att generaliseringen kan vara högre av den 

anledningen att arbetsplatsmöten är ett vanligt förekommande fenomen, existerar på de flesta 

arbetsplatser och ser likartade ut. Vissa anser att begreppen validitet och reliabilitet som används i 

denna studie är kvantitativa, men vi menar att de är allmänt vetenskapliga begrepp och har därför valt 

att använda dem trots att studien är kvalitativ. 

Nackdelen med tematisk analys som vi valt att använda oss utav kan vara att det är svårt för 

undersökningsledare att bestämma sig för vilka teman som är relevanta för studien. Detta kan då 

resultera i att analysen blir slarvigt utförd och inte av lika hög kvalitet enligt Braun och Clarke (2006). 
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Detta har vi försökt undvika genom att genomföra tematiska analyserna tillsammans, samt behandlat 

materialet upprepade gånger. 

Ett dilemma som rör de forskningsetiska principerna var då vi ansökte om att få studera vald 

organisation så skedde kontakten samt godkännandet via en kontaktperson via vårt sociala nätverk. 

Kontaktpersonen fick föra frågan vidare till sin chef som godkände vårt tillträde till deras 

arbetsplatsmöten. Det etiska dilemmat är om chefen tillfrågat varje enskild mötesdeltagare och om de 

har haft möjlighet att tacka nej då de är i en beroendesituation till chefen. Vi får utgå från att de 

deltagit av fri vilja och dessutom har vi kompletterat godkännandet att delta med missivbrev (Bilaga 

1). Vi har fått in merparten av missivbreven för godkännande att delta i studien, dock saknar vi ett 

missivbrev trots påminnelser. Däremot har vi fått in samtliga missivbrev från de 

undersökningsdeltagare som vi intervjuat samt de som deltagit under arbetsplatsmötena fysiskt vilket 

får anses som godtagbart ur en balans mellan etiskt perspektiv och möjlighet till genomförande av 

datainsamlingen. Det saknade missivbrevet gäller en mötesdeltagare som deltagit per telefon. Vi kan 

anta att även den undersökningsdeltagare som inte skrivit på ändå har gjort ett tyst medgivande då hen 

har varit medveten om vår närvaro under samtliga observationer. Dessutom har vi varit mycket noga 

med att anonymisera samtliga deltagare vilket får anses som godtagbart ur ett etiskt perspektiv. Hade 

en undersökningsdeltagare inte godkänt sin medverkan i studien, skriftligt alternativt muntligt eller 

tyst, kunde det inneburit att vi hade blivit utestängda från arbetsplatsmötet och endast fått använda oss 

av intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta hade inte gett oss samma nyanserade bild av 

arbetsplatsmötena. 

En ytterligare reflektion om studien och dess påverkan på undersökningsdeltagarna samt deras 

arbetsplatsmöten är att vi med vår närvaro varannan måndag under nio veckor kan ha skapat 

reflektioner samt förändrade beteenden och handlingsmönster hos mötesdeltagarna. Detta är förstås 

oundvikligt men viktigt att kunna förhålla sig till som undersökningsledare. 
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6. Resultat 

6.1 Den studerade organisationen 

Resultatet som presenteras i denna studie bygger på insamlat empiriskt material hos organisationen X 

som ligger i en större stad i Sverige. Organisationen har 75 antal anställda som arbetar med 

försäljning, installation och marknadsföring av teknologiska produkter. Empirin består av material 

från observationer av organisationens arbetsplatsmöten och intervjuer med mötesdeltagarna. 

Organisationens möteskultur består av arbetsplatsmöten som sker varannan måndag där studiens 16 

undersökningsdeltagare ingår och vid andra tillfällen hålls regelbundna team-möten för varje 

affärsområde. Övriga möten och sammankomster som sker mer sällan är Sverige-möten, en till två 

gånger per år och sedan har man kick-off för alla anställda i Norden en gång per år. 

6.1.1 Mötets struktur 

De arbetsplatsmöten som har observerats för denna studie karaktäriseras som informationsmöten, där 

det huvudsakliga syftet är att dela med sig av information mötesdeltagarna sinsemellan. Dessa 

arbetsplatsmöten sker under regelbundna förhållanden, med 14 dagar mellan vardera möte, under 

måndagsförmiddagar mellan klockan 09:15-10:15. Tiden som står till förfogande för organisationens 

arbetsplatsmöten är 60 minuter. De möten som observerades för studien varierade i tid och hade en 

tidslängd på 24 till 49 minuter. Mötesdeltagarna består av chefer och säljare som arbetar på två olika 

affärsområden på organisationen, tekniker som arbetar för båda affärsområden, samt administratörer 

som koordinerar säljare och tekniker. Antalet mötesdeltagare är totalt 16 personer men samtliga har 

aldrig medverkat samtidigt under något av mötena under undersökningsperioden. Deltagandet har 

under undersökningsperioden varierat från 9 personer till 15 personer, som antingen befinner sig 

fysiskt på plats eller är med via telefon. En kallelse till varje enskilt möte skickas ut av en och samma 

person cirka fem dagar innan mötestillfället. Kallelsen innehåller en agenda med de punkter som ska 

behandlas på det kommande arbetsplatsmötet. Kan man inte delta på arbetsplatsmötet är det meningen 

att man ska skicka in sina synpunkter, särskilt gällande de som berör en själv, innan mötet. Agendan 

visas sedan under arbetsplatsmötet på en projektorduk, på en av rummets väggar, under mötets gång 

som deltagarna kan följa. Samma mötesdeltagare som skickar ut kallelsen för mötet kan liknas vid en 

ordförande vid dessa möten. Hen är den som startar samt avslutar mötet, håller ställningarna under 

mötet och sköter talordningen. Utifrån punkt på agendan och ansvarsområden delegeras talan från 

ordförande till vardera affärsområdesschef, som informerar samt skickar vidare talan ytterligare till 

berörda personer som ger svar på tal till den som punkten berör. Innehållet på dessa arbetsplatsmöten 

består till en största del av avstämningar och lägesrapporter för aktuella jobb, samt frågor om 

oklarheter som har uppenbarats. En del mötesdeltagare utmärker sig genom att tala mycket och ofta, 

medan vissa säger mindre och talar allt mer sällan.  

6.2 Hur sker samspel under arbetsplatsmöten? 

Vi har identifierat tre olika typer av samspel i studiens empiriska material som vi har valt att benämna; 

enkelt sampel, utvecklat samspel och komplext samspel.   
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6.2.1 Enkelt samspel 

I studiens insamlade empiri från observationerna av organisations arbetsplatsmöten identifierades 

många situationer där det skedde enkelt samspel mellan mötesdeltagarna. Detta samspel karaktäriseras 

av en fråga-svar-dialog mellan två av deltagarna, där en ställer en fråga och den andra svarar på tilltal. 

Utifrån mötesanteckningarna framkom nedan.  

 

NN tillfrågar NN om hur denne ligger till med installationen. NN svarar att installationen är 

genomförd. NN går vidare med frågan till nästa mötesdeltagare. 

 

Mötesdeltagarnas svar under intervjuerna går i enlighet med att det är det enkla samspelet som 

dominerar med anledningen att arbetsplatsmötet har syftet att fungera som rutin- och 

avstämningsmöte.  

 

Mötesdeltagare 9: Eh… jag tror att man svarar på tilltal så att säga... så att det är… ja men att 

man går igenom fakta så att säga så det är inget möte där man tycker till så att säga... 
 

Mötesdeltagare 7: det var nog ett okej möte utan att det gav något extra, utan bara en avstämning. 

Inte något speciellt utan…  
 

Mötesdeltagare 2: Ja men det är rutinmöte, alltså det är inte så mycket… det är inget 

förhandlingsmöte eller där man ska tycka till eller, utan det är rutinmöte bam, bam, bam, bam 

that’s it. 
 

En annan aspekt av det enkla samspelet handlar om hur man upplever varandras uttalanden och 

kommentarer under arbetsplatsmötet. Mötesdeltagarna beskriver det som att man lyssnar på berättelser 

om det berör ens eget område, medan det kan vara lägre engagemang vid information gällande arbete 

som inte berör en själv. Observationer från dessa situationer visar att många sitter tysta och inte bidrar 

till samtal, kommunikationen som sker är av enkel fråga-svar dialog. 

 

Mötesdeltagare 3: Dom säger inte så mycket men sen vet jag inte om dom är så engagerade ändå. 

Det vet jag inte, lite sådär, lite delat. Speciellt dom som inte har något på listan för just det mötet 

då, då tänker man på annat, liksom. 
 

Mötesdeltagare 4: När det är något som berör honom eller henne så är man aktiv, men det är ju 

mycket att sitta och lyssna på saker som inte berör… idag var det nästan bara sånt som inte är 

mitt område till exempel. Klart att… då är det svårt att vara aktiv. 
 

Sammanfattningsvis tycks det enkla samspelet innebära att allt går på rutin vilket kan ses som 

effektivt. Samtidigt menar deltagarna att samspelet begränsas till deras egna frågor. 

6.2.2 Utvecklat samspel  

Vid andra tillfällen under observationer av arbetsplatsmötena kunde det identifieras situationer då 

samspelet utvecklades från ett enkelt samspel till ett något mer utvecklat samspel. Dessa situationer är 

exempelvis då någon annan deltagare flikar in i ett samtal mellan två deltagare för att förtydliga eller 

bekräfta svaret på en fråga. Detta ledde vid många tillfällen till ett avbrott då någon av de som deltog i 

samtalet snabbt uttryckte, “vi tar det sen”. Detta uppmärksammades under observationstillfällena 

enligt mötesanteckningar, då frågeställningar om olika problem dök upp. 
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NN frågar NN om en produkt som ska ut till en kund men inte hittas i systemet, det är oklart 

var den befinner sig. NN flikar in och säger att den står på lagret. NN ifrågasätter varför det 

inte syns i systemet vart produkten är. NN avbryter samtalet och säger “vi tar det sen.” 

  

Detta bekräftades även under intervjutillfällena av mötesdeltagarna enligt nedan. 

 

Mötesdeltagare 4: Det är väl också det man vill komma bort ifrån, att sitta och diskutera i detalj 

något problem som berör två personer i mötet när man sitter femton personer där, det är ju inte 

riktigt, ehm sånt man ska lägga krutet på. Då kanske man istället, då tar man det efter och säger 

ja men vi tar det efter mötet och så ja… [...] Så att det är klart att man kan se det lite som slöseri 

med tid att sitta med en timme om saker som inte berör dom. 

Mötesdeltagare 3: Löser inte det sen haha, för det blir samma fråga nästa möte ’hur var det med 

det här nu då, var det någon som tog tag i det?’. Och sen så tar man tag i det när det har gått så 

långt att man måste ta tag i det, det sägs mycket att det tas tag i men det görs inte förens det är 

kniven mot strupen. Men det är nog för att vi har för mycket att göra tror jag, det som inte 

behöver göras exakt nu skjuter man upp bara, tyvärr.  
 

Det deltagarna ger uttryck för är att denna typ av samspel visserligen är effektivt i stunden, men att 

problemen aldrig tycks lösas någon annanstans utan ständigt fortsätter att komma tillbaka under 

nästkommande arbetsplatsmöte. 

6.2.3 Komplext samspel  

Vid fåtal observationstillfällen noterades att ett mer komplext samspel skedde, då flera mötesdeltagare 

deltog i ett samtal. Detta samspel utgjordes av att situationer där flertalet mötesdeltagare frågade, 

svarade, fyllde i eller ifrågasatte något. Diskussionerna ledde i dessa situationer antingen till 

ifrågasättande eller ett avbrott. Avbrott genom ett vanligt förekommande uttryck under 

arbetsplatsmötena som var “vi tar det sen”, som ovan nämnt.  

Utifrån intervjumaterialet identifieras att vissa mötesdeltagare uttrycker sig i negativa termer angående 

diskussioner som hålls igång och får ta tid, medan andra uttrycker sig positivt kring detta. 

Mötesdeltagare 1 uttrycker i intervjun att diskussioner kan vara bra då saker kommer upp på bordet 

och då kan också problemlösning ske. Utifrån mötesanteckningar framkom nedan. 

 

Vid kalendergenomgången kommer det fram att två mötesdeltagare ska befinna sig på samma 

plats vid samma tidpunkt nästkommande vecka. NN låter överraskad och föreslår att hen kan 

hjälpa NN med hens ärende, så att båda två slipper åka dit när det egentligen inte skulle 

behövas.  

 

Hen berättar i intervjun hur de under arbetsplatsmötet med hjälp av en dialog identifierade ett problem 

som man kunde lösa på en gång. 

 

Mötesdeltagare 1: Eh… dagens möte tyckte jag att det var ganska bra… i helhet om man jämför 

med alla andra… många andra möten… [...] vi lyckades ju klämma liksom… att vi fick en… 

vad heter det… inse att det var två besök planerade på samma ställe, att det, vi lyckades ju 



21 

 

kommunicera där och se till så att det kanske inte blir dubbelbesök hos en och samma kund… 

så jag tyckte att det var bra…  
 

Mötesdeltagare 7, mötesdeltagare 8 och mötesdeltagare 4 uttryckte istället i sina intervjuer en negativ 

inställning till diskussioner under arbetsplatsmötena. Mötesdeltagarna berättar att diskussionerna 

upplevs som tidskrävande och irrelevanta. 

 

Mötesdeltagare 7: … så det här tycker jag att det här är mer ett avstämningsmöte, sen kommer 

det alltid någon diskussionsfråga men grunden är att vi stämmer av.  
 

Mötesdeltagare 8: Ibland så kan tendera att man… man snöar in på en specifik punkt och sen så 

snackar man väldigt mycket om den så att drar ut på tiden och det blir väldigt långt, men det här 

var väldigt kort och effektivt… inte så mycket snick snack… liksom mera det vi ska pratat om 

pratar vi om. 
 

Mötesdeltagare 4: … vi har NN som är lite mer moderator och ser till att det inte blir så mycket 

utsvävningar och saker som inte är relevant för alla. Det är väl det som har varit det stora 

problemet tror jag att, mycket diskussioner som inte är intressanta för merparten som sitter mer 

i mötet. Det tycker jag har blivit betydlig bättre, faktiskt. 
 

Vid en situation som framgår av observationsanteckningarna uppkom en diskussion om en förändring 

som skulle göras.  

Många mötesdeltagare har idéer och åsikter samt förslag och flera röster hörs runt bordet. 

Dialogen avslutas med att NN säger att hen tar frågan med sig och undersöker saken vidare. 

 

Under intervjun togs denna situation upp och mötesdeltagare 6 berättade att hen hellre tar det 

slutgiltiga beslutet på egen hand utan diskussioner. 

Undersökningsledare A: Hur går ni vidare för att diskutera det här internt?  

Mötesdeltagare 6: Nej, jag… det är min grej... jag frågar inte så mycket… annars ju liksom… 

blir det annars ju… vissa grejer måste man bara ta beslut om också. Att det liksom, ska man 

hålla på och dela och diskutera, ’vad tycker ni’ och… alltså det… 

 

De fåtal diskussioner och reflektioner som observerats under arbetsplatsmötena leder inte någon gång 

vidare till samförstånd där mötesdeltagarna skapar en gemensam syn på saker och arbetsuppgifter. 

Intervjumaterialet bekräftar observationerna då mötesdeltagare uttrycker att arbetsuppgifterna är mer 

individuella än gemensamma. De beskriver att de redan vet vad de har för arbetsuppgifter och att de 

vet vad de ska göra när de går in i mötet samt när de går ut från mötet.  

Mötesdeltagare 9: … ingen ska behöva gå ut härifrån och inte veta vad man är ansvarig för… 

eh… så att det är bra att det alltid står ett namn vem som ska göra vad… annars kan det bli 

väldigt svårt att veta… 
 

Vid en observation identifierades en situation där mötesdeltagare från samma affärsområde deltog i ett 

samtal där frågor om en produkt uppstod. En mötesdeltagare flikade in och delade sin kunskap om 

produkten med övriga mötesdeltagare. De mötesdeltagare som inte arbetar inom samma affärsområde 

visade inget intresse av att delta i samtalet under denna situation. Intervjumaterialet visar att kunskap 

inte överförs mellan affärsområdena, men att förväntan att kunskapen ska vara gemensam eller inte ser 

olika ut bland mötesdeltagarna. 
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Mötesdeltagare 1: … det är liksom servicefrågor som rör alla… eh eller… kanske om om dom… 

om vi sitter och snackar om X [produkt] då är inte vi så… då lyssnar inte vi så… aktivt, men 

men är det någonting rör vårt område så lyssnar vi ju mer aktivt… och det är ju tvärtom förstås… 

[...] självklart ska vi ju arbeta tillsammans i grupp, vi är en stor grupp men… jag tror också att 

vi börjar bli så stora nu att vi måste fördela oss också... 
 

Mötesdeltagare 7: Att det inte är relevant för just mig, allt det som behandlas, Men jag tycker 

just det har ju ett syfte att faktiskt få med alla i gruppen att man förstår att även om det inte rör 

mig är det viktigt att få en viss information för att förstå helheten… 
 

Undersökningsledare B: Skulle du vilja ändra på något? 

Mötesdeltagare 3: Ja, i så fall skulle jag vilja dela upp A [affärsområde] och B [affärsområde], 

faktiskt. 

 

Det deltagarna ger uttryck för är att diskussioner inte är välkomna under arbetsplatsmöten då de är 

tidskrävande. Men mötesdeltagarna uttrycker sig även positivt om diskussioner när problem blir lösta. 

6.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi i studiens empiriska material identifierat tre olika typer av samspel som 

finns under arbetsplatsmöten. Vilka är enkelt sampel, utvecklat samspel och komplext samspel. 

Mötesdeltagarna ger uttryck för de olika samspelen på olika sätt. Det enkla samspelet uttrycks ofta 

med fråga-svar dialog vilket kan innebära att allt går på rutin. Detta kan ses som effektivt av 

deltagarna. Men samtidigt menar mötesdeltagarna att samspelet begränsas till deras egna frågor då 

andra deltagare inte är intresserade av att höra det som inte berör dem själva. Det utvecklade 

samspelet, som också kan kallas “vi tar det sen” utmärker sig av deltagarna att samspelet är effektivt 

men att problem aldrig tycks lösas, utan ständigt fortsätter att komma tillbaka under nästkommande 

möten. Mötesdeltagarna ger uttryck för att problemlösande avbryts allt som ofta med uttrycket, “vi tar 

det sen”. I den sista typen av samspel som sällan sker, det komplexa samspelet, ger mötesdeltagarna 

uttryck för att diskussioner inte är välkomna då de är tidskrävande. De ger å andra sidan samtidigt 

uttryck för att diskussioner kan vara positivt när de leder till att problem blir lösta. 

6.3 Vad påverkar samspelet? 

Utöver detta identifierades även två förutsättningar som påverkar samspelet, vilka är syftet med mötet 

och ledarskap. Dessa två förutsättningar är centrala aspekter som framkommit ur empirin i studien av 

samspelet under arbetsplatsmötena. Denna del av resultat syftar till studiens andra frågeställning. 

6.3.1 Syftet med mötet 

Av observations- och intervjumaterialet framgår att syftet med arbetsplatsmötet är oklart, att 

deltagarna sällan förbereder sig inför mötet och att deltagandet varierar i många fall. Detta då flertalet 

deltagare saknas under flera av organisationens möten. Mötesdeltagarna berättar under intervjuerna att 

det vid flera tillfällen är få deltagare som medverkar under arbetsplatsmötena. Mötesdeltagarna 

uttrycker i flera intervjuer att syftet med arbetsplatsmötet är oklart, deltagarnas uppfattningar om 

mötets syfte skiljer sig från varandra. 

Mötesdeltagare 1: så känns det som om det ibland är onödiga möten… att… ja det är jättetrevligt 

att träffa sina kollegor i samma rum men om det inte finns någonting tydligt ehm... som ger 

någonting efteråt... efter att mötet är slut så känns det att det kan vara onödigt… 
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Mötesdeltagare 5: Det har vi ingen aning om. Vi flyger helt blint. Och så sitter folk på de här 

mötena och försöker få ihop allting på femton, trettio minuter och så… för mig är det skitsamma, 

jag vet vad jag ska göra. 
 

Mötesdeltagare 3: Stämma av vad som ligger just nu. Kommande vecka, vilka installationer som 

ska göra. Det är kanske oftast att man har glömt att boka ett instrument som ska installeras och 

så kommer jag dit på utbildning sen och så har det inte funnits något instrument för att man har 

glömt att boka det. Mötena går nog ut egentligen på att påminna varandra om vad som ska göras. 

Mötesdeltagare 7: Mötena är inte till för att bara byta information, det är för att bidra till 

teamkänslan…[...]...det går direkt på resultatet. För att man lägger mycket energi på icke 

relevanta saker som konflikter och sådär, så möten är till för teamet. Att skapa sin teamhantering 

[...] Vi pratar som ett team, vi måste jobba i ett team. Så att det är först när vi får alla att förstå 

det som det blir prioriterat tror jag. 

Den insamlade empirin visar på att mötesdeltagarna sällan förbereder sig inför mötena genom att 

exempelvis läsa och återkoppla på agendan som skickas ut några dagar i förväg.  

Mötesdeltagare 1: Ehm... generellt på (organisationen) tycker jag att det är… dåligt förberett… 

skulle jag säga. Det finns väldigt sällan en strukturerad plan för alla deltagare... att att man 

kommer in ganska blint in i mötesrummet och man går ut därifrån ganska blint tycker jag. 

Mötesdeltagare 4: Ja det vet jag inte riktigt, i vilket mån man läser in sig på den men jag brukar 

väl försöka i alla fall, det är inte alltid jag gör det, eller om det är något särskilt ärende som berör 

mig… Det är väl oftast så att man har ganska bra koll på det man är involverad i så att det är inte 

så att man behöver läsa in sig på hur det ligger till, utan det har man oftast koll på tror jag. Men 

det är självklart viktigt att komma förberedd till möten, det är ett sätt att vara effektiv att man 

har koll på hur det ligger till och så, så självklart är det viktigt. 

 

Mötesdeltagarna säger även att man inte prioriterar mötena, att det inte tar så mycket tid i anspråk som 

bara kräver en bättre planering. Intervjuerna visar också på att bristfällig närvaro gör att det är svårt att 

hantera agendans alla punkter då samspelet stoppas och inte får komma vidare. 

  

Mötesdeltagare 2: ...ja men det är ju en timme på måndag morgon, det måste man hinna, då får 

man planera helt enkelt. 
 

Mötesdeltagare 6: Så prioriterar man inte måndagsmötet för man tänker att äh eh jag ehm ja. Det 

är klart, för vissa är det kanske inte jätteroligt att sitta med när det inte berör en själv, men 

samtidigt så alla jobb och alla punkter berör ju alla på något sätt. 
 

Mötesdeltagare 8: ...det grundläggande problemet är väl att alla inte är närvarande vid dessa 

möten och då kan man liksom inte komma vidare med punkten… så det är inget bra sätt att.. att 

handskas med det… utan det krävs ju närvaro och sen så eh... återkoppling när man har löst en 

viss... ett visst problem då... och det kan man nog bli bättre på, framförallt att vara närvarande 

[...] ibland är det ju jättedåligt deltagande… 
 

Mötesdeltagare 4: Det är väldigt ofta som det är något ärende som gäller någon person som inte 

är med den dagen och då blir det ju lite manuellt jagande för att se till att man har styr på det på 

projektet och… så att det är väl lite sådär att… skulle kunna vara bättre deltagande tror jag. 

 
Mötesdeltagare 9: Ehm... men annars om folk är på plats då brukar det ju komma fram till en 

lösning så vi kan closea den punkten… 
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Sammanfattningsvis uttrycker mötesdeltagarna att arbetsplatsmötena har oklart syfte, är dåligt 

förberedda och att mötena inte prioriteras. Deltagarna beskriver även att det är bristfällig närvaro 

under möten vilket uppfattas som ett problem. 

6.3.2 Ledarskapet under arbetsplatsmötet  

Av observationer och intervjuer fann vi tecken på att arbetsplatsmötets karaktär påverkades av 

avsaknaden av ett aktivt ledarskap. Några mötesdeltagare uttryckte en önskan av någon som styr upp, 

delegerar och ser till att mötesdeltagarna håller sig till mötets struktur. En annan åsikt från 

mötesdeltagare var att det fanns ett ointresse i varandras affärsområden och att man endast lyssnade till 

det som berörde en själv. Samt att man misslyckats med att få medarbetarna att förstå mötets betydelse 

och ändamål. Anteckningar från observationerna visade också att mötet inte fullt följer de 

förutbestämda tidsramarna och avslutades i samtliga fall utan att ha nyttjat hela den tiden som var 

avsatt för mötet. Intervjumaterialet samt observationsmaterialet visade att när ledarna inte var 

närvarande under arbetsplatsmötet skedde oftare enkelt samspel, medan när de var på plats var 

samspelet mer utvecklat. 

 

Mötesdeltagare 5: Eeeh… ja men du ser det är ingen… det är nästan som att ingen leder mötet, 

alla sitter ju och snackar, jag skulle ha nån som sitter och ’du ska göra det där’, alltså nån som 

backar upp det som sägs, alltså NN, hen är ganska bra, men hen är ju ute och reser och så där 

[...] Jag tror inte det är nån som…. tar tag i det… som sagt… vad kan dom bli bättre för så… för 

för att jobba som ett team, inte ’vad gör du, vad gör du’, det är ingen, du hör ju inte ’vad ska VI 

göra den här veckan’... 
 

Mötesdeltagare 1: det är allas ansvar att det blir ett bra möte men… nån annan kanske ska ta och 

styra i det högre upp ifrån  
 

Mötesdeltagare 3: Då är NN och NN med och kan säga, men, vad är det viktiga liksom, hålla 

ner och korta av det lite. När cheferna inte är med så blir det kanske att vi snicksnackar lite mer 

bara och dom håller det lite kortare och uppföljning vem som ska ta vad... 
 

Mötesdeltagare 7: Eh jag har aldrig hört någon som ha missat ett flyg till en semesterort med tio 

minuter, för det vet man att man vill åka på. Men att missa ett möte med en kvart eller en 

halvtimme och det har bara med prioriteringar. Så att någonstans har vi inte lyckats då, vi i 

ledningen att få alla att förstå att det här är ett väldigt prioriterat möte. Så det får vi ta oss själva 

som ansvariga för. Och där ska ju vi också föregå med gott exempel och det gör vi ju inte heller. 

Idag var det ju två stycken som inte var med från ledningen. 
 

Mötesdeltagare 4: Nej men att man håller sig till ämnet och att det blir en massa personer som 

gör en massa utlägg som inte har med saken att göra utan att man, man eh håller mötet och 

fokuserar på det man ska göra. Och kommer fram till ett, något slags avslut eller nästa steg eller 

någon actionlist eller något sånt där så man vet att alla har fått en uppgift så att det inte bara 

rinner ut i sanden. Utan målet är att det ska leda till något, ett beslut eller plan för hur man ska 

jobba framöver eller så. 
 

I observationsmaterialet noterades att några av ledarna saknades vid olika tillfällen under 

arbetsplatsmötena, endast vid ett mötestillfälle var samtliga ledare närvarande. Mötesdeltagarna 

berättade att det är svårt att komma vidare i vissa ärenden, få vägledning och stöttning, veta vem som 

ska göra vad och fatta beslut under arbetsplatsmötena då ledare inte finns på plats. 

Mötesdeltagare 1: men så fort det är en problematisk stor kund, storkunder överhuvud taget, eh 

om vi har stora problem på service... serviceärenden menar jag då vill vi ju gärna ha med dom 

så att vi får vägledning, så är inte dom med… då känns det ju också ganska onödigt, det är ju 

våran chans också att få deras support… 
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Mötesdeltagare 3: För då blir de nog lite annorlunda för hen vet ju alla stora affärer. När cheferna 

är med så blir det ju lite bättre för dom kan liksom dela ut jobben, vem följer upp det här. 

Mötesdeltagare 9: Ehm… det beror lite på liksom... är det som är ansvarig inte där, då blir det 

ju inte löst… 
 
Mötesdeltagare 7: Vi kan ta det direkt och det är en väldig fördel att alla vi chefsroller är med 

och det är samma på dom här mötena [...] Det blir ett mycket mer beslutande möte om cheferna 

är med tycker jag. 
 

Mötesdeltagarna ger uttryck för bristen av närvarande ledare under arbetsplatsmötena som kan ansvara 

för att leda mötet samt fatta beslut.   

6.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi i studiens empiriska material identifierat två förutsättningar som påverkar 

samspelet under arbetsplatsmöten. Vilka är syftet med mötet och ledarskapet under arbetsplatsmötet, 

som ges i uttryck av mötesdeltagarna på olika sätt. Mötesdeltagarna upplever att syftet med dessa 

arbetsplatsmöten är otydligt och att det är dåliga mötesförberedelser. Mötesdeltagarna uttrycker en 

känsla av bristande prioriteringar för att försöka närvara på mötena och att detta är problematiskt. Det 

uttrycks även en avsaknad av ledarskap under deras arbetsplatsmöten, att det inte finns någon som 

leder och styr mötet. Att ledare inte närvarar menar mötesdeltagare även hindrar möjligheten till att 

fatta vissa beslut och göra avslut.  
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7. Diskussion 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under 

arbetsplatsmöten. Studien har fokuserat på två huvudsakliga frågeställningar som var “Vilka typer av 

samspel sker under arbetsplatsmöten?” och “Vad påverkar samspelet under arbetsplatsmöten?”. Detta 

avsnitt delas upp i studiens huvudresultat, samspelet som villkor för kollektivt lärande, vad som 

påverkar samspelet, slutsats, praktiska implikationer och förslag på vidare forskning. 

7.1 Studiens huvudresultat 

Vår studies huvudresultat är att det framkommer tre typer av samspel samt två förutsättningar som 

påverkar samspelet under arbetsplatsmötet. De tre olika samspelstyperna som vi själva har valt att 

benämna är enkelt-, utvecklat- och komplext samspel och det som påverkar samspelet är syftet med 

mötet och ledarskapet. Vi kommer i följande avsnitt diskutera dessa huvudresultat med utgångspunkt i 

teorin om kollektivt lärande och tidigare forskning om arbetsplatsmöten och lärande under 

arbetsplatsmöten 

7.1.1 Samspel som villkor för kollektivt lärande 
Kollektivt lärande är en lärprocess som skapar gemensamt lärande i grupper eller team med 

synergieffekter som inte skulle kunna uppnås individuellt (Granberg & Ohlsson, 2016). Det kollektiva 

lärandet har olika potential att komma till stånd beroende på flertalet villkor som behandlats under 

teoriavsnittet. I det här avsnittet diskuteras det kollektiva lärandets olika villkor och förutsättningar 

som påverkar samspelet under arbetsplatsmöten utifrån tidigare forskning, teori, empiri och det 

framställda resultatet. Med utgångspunkt i Ohlssons (1996) teori om kollektivt lärande så kan vi 

identifiera, att de här olika samspelen villkorar olika kollektivt lärande och vad som påverkar detta 

samspel, vilket är ledarskapet och syftet med mötet.  

Eftersom syftet med arbetsplatsmötena enligt de flesta mötesdeltagarna är information och 

avstämning, är det naturligt att vi i resultaten funnit att det enkla samspelet dominerar. Om målet är 

avstämning och informationsutbyte, krävs egentligen inget mer av mötesdeltagarna än en fråga-svar-

dialog för att uppnå målet med mötet. Vilket kan göra att möjligheterna för en diskussion inte är 

synliga för deltagarna eller att utrymmet för det helt enkelt inte ges. Det dominerande fråga-svar 

dialogerna stannar i sin lärprocess redan vid berättelser enligt Ohlssons (1996) modell för kollektivt 

lärande (Granberg & Ohlsson, 2016). Det betyder att potentialen för att gruppen ska lära tillsammans 

inte når nästa steg, gemensam reflektion, och möjligheten att utveckla nya kunskaper går förlorad 

(Figur 3). Å andra sidan är det svårt att begära att en enkel rutinuppgift, som avstämningar vid 

arbetsplatsmöten, ska innebära något mer utvecklande än att just stämma av händelser.  

 

En annan anledning till att samspelet stannar vid enkelt samspel kan vara att man inte har något 

intresse av vad dom andra säger, eftersom det inte berör en själv då man tillhör olika affärsområden. 

Detta ointresse och känsla för irrelevant information framkom som presenterat av flertalet 

mötesdeltagare i intervjuerna. Vilket även kan grunda sig i att man inte har en samstämmighet 

gällande syftet för arbetsplatsmötet. Det enkla samspelet är också naturligt dominerande då 

deltagarantalet är färre. Detta eftersom det vid dessa tillfällen inte går att beröra vissa punkter på 

agendan då de tillhör deltagare som inte är på plats, samt att få deltagare skapar en atmosfär med 
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mindre engagemang och aktivitet. Å ena sidan, är det färre mötesdeltagare på plats, är det också 

svårare som mötesdeltagare att vara passiv. Det finns en risk vid större deltagarantal att vissa personer 

försvinner i periferin och aktivt kan välja att inte delta i samtalet. Att de arbetsplatsmöten vi har 

studerat domineras av enkelt samspel kan även bero på att mötesdeltagarna inte har ett gemensamt 

syfte eller gemensamma uppgifter (Granberg & Ohlsson, 2016) då de inte tillhör samma affärsområde. 

Har man inte intresse av varandras uppgifter finns det heller ingen anledning att utveckla samspelet 

och gemensamt reflektera över problem och frågeställningar.  

 

När samspelet utvecklar sig från fråga-svar och någon mer mötesdeltagare involverar sig i samtalet, 

exempelvis genom att ställa en fråga eller fylla i, kan vi se att det finns potential till att nå 

gemensamma reflektioner vilket kan ses som ett villkor för kollektivt lärande (Ohlsson, 2016). Men 

allt som oftast kunde vi observera att dessa situationer stoppades med uttryck som “vi tar det sen” och 

liknande vilket utgör ett begränsande villkor för kollektivt lärande i enighet med Asmuß och 

Svennevig (2009). Den gemensamma kunskapsutvecklingen som uppkom hämmades av att 

exempelvis ordförande eller ledare av mötet avbröt vidare diskussioner, ofta med uttrycket “vi tar det 

sen”. Av intervjuerna kunde vi förstå det som att frågor och andra indikationer på utveckling av 

samtalet uppfattades som ovälkomna inslag på grund av att det tog tid i anspråk och var ämnen som 

inte intresserade dem själva som exempelvis Mötesdeltagare 4 uttrycker “När det är något som berör 

honom eller henne så är man aktiv, men det är ju mycket att sitta och lyssna på saker som inte berör… 

idag var det nästan bara sånt som inte är mitt område till exempel. Klart att... då är det svårt att vara 

aktiv”. Det här visar igen att mötesdeltagarna som ingår i olika affärsområden inte har intresse av 

varandras uppgifter, vilket vi förstår utifrån Ohlssons (1996) modell strukturella dimensioner i det 

kollektiva lärandet, vilket försvårar den gemensamma reflektionen. Detta påverkar vidare skapandet av 

en gemensam intention och bidrar inte till någon verksamhetsutveckling. Potentialen för att lärande 

ska ske har i denna situation ökat jämfört med den föregående situationen, men utnyttjas inte av 

mötesdeltagarna. Berättelsen stoppas alltså av att en mötesdeltagare säger “vi tar det sen” och blir ett 

hinder för det kollektiva lärandet under arbetsplatsmötet. Avbrotten illustreras i Figur 3 mellan 

berättelser och gemensam reflektion. 

 

Vid endast ett fåtal tillfällen kunde vi identifiera att samspelet utvecklades och blev mer komplext. 

Samspelet gick från berättelser till gemensam reflektion med flertalet mötesdeltagare involverade och 

sedan vidare till gemensam intention. Däremot skedde den gemensamma reflektionen samt intentionen 

mellan mötesdeltagare som verkade inom samma affärsområde, övriga deltagare visade inget intresse. 

Ointresset visade sig i olika grader, från att man var tyst och agerade passivt till att man tog aktivt 

avstånd från samspelet genom att luta sig bakåt och rikta uppmärksamheten mot något utanför 

diskussionen. Det tänker vi kan bero på att mötesdeltagarna som tidigare nämnts inte har intresse för 

varandras affärsområden, inte har några gemensamma uppgifter samt att ett gemensamt syfte med 

mötet inte har förankrats hos samtliga. De gemensamma reflektionerna som uppstod mellan 

mötesdeltagarna inom samma affärsområde grundade sig i ett gemensamt intresse samt kunnande 

inom sitt område som främjade kritiskt ifrågasättande. Det kan tänkas vara naturligt att ifrågasätta 

samt bidra med sin kunskap och kompetens inom det område man känner sig bekväm och trygg i.  

 

Å andra sidan har även mötesdeltagarna inom det andra affärsområdet tillgång till agendan innan och 

har då förutsättningar att bidra med frågor som skulle kunna utveckla de gemensamma kompetenserna 

över affärsområdesgränserna. Det vi kan se av detta är att arbetsplatsmötena har en potential att vara 

en arena för kollektivt lärande av varandras affärsområden och på detta sätt teamskapande. Men detta 

utnyttjas inte på grund av vad vi tänker är avsaknaden av ett gemensamt syfte för arbetsplatsmötet, 
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vilket bidrar till ointresse för varandras affärsområden. Villkoren för att mötesdeltagarna ska kunna 

skapa potential för kollektivt lärande är att man har ett gemensamt intresse av en uppgift, vilket inte 

uppfylls. Detta gör att deltagarna inte är pålästa och har med sig en bristande kompetens och ointresse 

in på mötet vilket leder till en oförmåga att kritiskt ifrågasätta och skapa gemensam reflektion. Kritiskt 

ifrågasättande är en stor förutsättning för gemensam reflektion och det kollektiva lärandet i enighet 

med Granberg och Ohlsson (2016). Potentialen för att skapa gemensamma kompetenser för hela 

teamet är i detta skede låga.  

 

Den gemensamma intentionen nås inom affärsområdena men vi kunde inte identifiera att det vid något 

tillfälle kom till gemensamma uppgifter då samspelet stoppades efter intentioner, se Figur 3. 

Mötesdeltagarna tog inte vid något tillfälle beslut om hur de ska verka i framtiden för att undvika 

exempelvis återkommande problem. Det fanns även tillfällen då det kollektiva lärandet stoppades 

innan gemensam intention, då de gemensamma reflektionerna avstannade utan att komma fram till 

någon gemensam syn eller lösning på sakfrågan, se figur 3. Empirin visade inga indikationer på att 

gruppen kom fram till gemensamma uppgifter under arbetsplatsmötena, varken via observationer eller 

intervjuer. 

 

 

Figur 3 Kollektiv lärprocess med avbrott. Reviderad modell efter Ohlssons (1996) modell 

Strukturella dimensionen i det kollektiva lärandet. Röda pilar avser avbrott i lärprocessen. 

7.1.2 Vad påverkar samspelet? 

Den ena förutsättningen som påverkar samspelet är syftet med mötet. Något som utmärkte sig i 

analysen av det insamlade materialet var avsaknaden av ett gemensamt och tydligt syfte med 

arbetsplatsmötet. Mötesdeltagarna visade sig ha olika uppfattningar av vad som var meningen med 

arbetsplatsmötet. Att arbetsplatsmötet skulle vara teamskapande var ett önskemål från vissa och ett 

påstående att det redan var fallet från andra, medan många deltagare berättade att syftet med 

arbetsplatsmötet endast var för avstämningar, alltså ett rutin- och informationsmöte. Ett par 
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mötesdeltagare var osäkra på, alternativt saknade helt, ett syfte med arbetsplatsmötena. En uttryckt 

önskan från några av mötesdeltagarna, för förbättring av arbetsplatsmötena, var att dela upp mötena 

utifrån olika affärsområden vilket även vi tänker kan vara en tänkbar lösning beroende på vad 

arbetsmötets syfte egentligen ska vara. Enligt vår uppfattning är det en grundläggande förutsättning, 

att arbetsplatsmötets syfte är tydligt förankrat bland samtliga deltagare, för att kollektivt lärande ska 

kunna ske. Vi tänker att avsaknad av ett tydligt syfte påverkar mötesdeltagarnas prioriteringar att delta, 

intresset för varandras affärsområden, hur man delar och utnyttjar varandras kompetenser, hur 

meningsfullt arbetsplatsmötet upplevs samt förutsättningarna för det kritiska ifrågasättandet som 

tillsammans skapar en viss gruppatmosfär. Sammantaget skapar avsaknaden av ett tydligt syfte en 

gruppatmosfär med låg potential för kollektivt lärande.  

 

Gruppatmosfären är i sig en viktig nyckelfaktor för potential till kollektivt lärande. Ska man förstå det 

här utifrån ett kollektivt lärande enligt Ohlssons (2016) teori så ser vi att potentialen att använda 

kollektivt lärande för verksamhetsutveckling är relativt låga så som arbetsplatsmötenas syfte och 

användningsområde är utformat i dagens läge. Ledarskapet är en viktig del i att framföra och förankra 

syftet samt betydelsen av mötet, vilket påverkar atmosfären. Vi kan också se att gruppatmosfären 

påverkas i sig av förutsättningar som hur mötesdeltagarna upplever mötets syfte. Om mötet inte känns 

meningsfullt så är det möjligt att mötesdeltagarna inte upplever att det kommer vara effektivt för deras 

egen del. Utifrån våra resultat och dessa teorier förstår vi att mötesdeltagarna har olika uppfattningar 

om syftet med arbetsplatsmötet. Eftersom flera mötesdeltagare inte tycker att problem som diskuteras 

är intressanta eller nödvändiga att diskutera om de inte berör ens eget affärsområde, så påverkar det 

förstås gruppatmosfären negativt. Deltagandet tänker vi har en koppling med upplevelsen av mötets 

syfte. Att deltagandet är bristfälligt kan vi förstå utifrån två olika aspekter. Beror det bristfälliga 

deltagandet på att syftet är oklart och därmed leder till att arbetsplatsmötet upplevs ointressant då 

deltagare endast är intresserade av det som berör ens eget affärsområde? Eller beror det på att mötet 

blir ointressant på grund av för få deltagare då det inte blir lika många och utvecklande diskussioner? 

 

Ledarskapet är enligt vår empiri den andra faktorn som påverkar samspelet. Granberg och Ohlsson 

(2016) talar om flera villkor för kollektivt lärande i lärprocessen, i vår studie får ledarskap och syftet 

med mötet störst uppmärksamhet. Utifrån intervju- och observationsmaterialet utmärktes avsaknaden 

av ledarskap på olika sätt. En aspekt var att den fysiska närvaron av ledare var bristfällig, då inte vid 

något av tillfällena var samtliga ledare närvarande samtidigt. Den andra aspekten var hur flera 

mötesdeltagare upplevde en avsaknad av någon som ledde mötet genom att delegera och bestämma, 

istället för att endast ansvara för agenda och talordning. Ledarskapet påverkar om de kritiska 

reflektionerna får utrymme eller inte. Att ledarna själva inte deltar på arbetsplatsmötena kan vi tolka 

som en orsak till det ofullständiga medarbetardeltagandet, då ledarna sätter normen för mötets 

betydelse. Prioriterar inte ledarna att delta på arbetsplatsmötena så skickar det signaler till 

medarbetarna att arbetsplatsmötet inte behöver prioriteras, då upplevs ett liknande handlande mer 

accepterbart. Som Sjøvold (2008) beskriver så är det ledarens handlingar som är dennes viktigaste 

verktyg. Ledarens handlingar och beteenden sätter normen för hur resten av gruppen ser på 

arbetsplatsmöten. Detta kan påverka både om medarbetarna upplever syftet med mötet viktigt eller 

inte samt om diskussionerna under arbetsplatsmötena blir utvecklande eller ej.  

 

Att medarbetarna saknade ett mer delegerande och bestämmande ledarskap under arbetsplatsmötena 

kan vi förstå utifrån kollektivt lärande som att medarbetarna behöver få ta upp och reflektera samt 

komma till avslut kring frågor som vi observerade var återkommande. Medarbetarna stoppas att 

diskutera under arbetsplatsmötena och det kollektiva lärandet avstannar (Ohlsson, 1996). Dessa var 
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exempelvis återkommande dubbelbokningar där tekniker var bokade på samma plats. Frågorna löses 

inte under arbetsplatsmötena eller efter mötet heller som vi kunde uppfatta. Detta skapar låg potential 

för kollektivt lärande. Men beroende på syftet för arbetsplatsmötet så har ledarna ett ansvar att 

exempelvis skapa en tillåtande atmosfär för kritiskt ifrågasättande och diskussioner. Är syftet med 

mötet endast till för avstämning är ledarnas uppgift istället av en mer delegerande och beslutande 

karaktär, vilket också verkar saknas under dessa arbetsplatsmöten. Detta är något både mötesdeltagare 

uttryckt under intervjuer samt något vi har uppmärksammat under observationerna, att mötet behöver 

någon som inte bara för mötet utan leder mötet. Att även ledarna inte har lyckats förmedla ett tydligt 

syfte för dessa arbetsplatsmöten, då syftet verkade uppfattas olika beroende på vem som intervjuades. 

Dock finns det inget krav på att kollektivt lärande bör ske under dessa arbetsplatsmöten om syftet för 

det endast är till för avstämning.  

 

I tidigare forskning av Engström (2016) samt Döös och Wilhelmssons (2011), finner vi att en 

utvecklingskraft inte har plats i ett forum som dessa arbetsplatsmöten. Vi är eniga med Engströms 

(2016) om att utvecklingskraft som inte tas om hand om sätter krokben för verksamhetsutveckling. 

Tidigare forskning visar på så sätt att arbetsplatsmöten används både för överföring av information 

men också har en idé om att det ska ske någon form av utveckling. Asmuß och Svennevigs (2009) 

forskning visar att samspelet under arbetsplatsmöten hämmas av olika avbrott. De kopplar detta till 

ledarskapet under arbetsplatsmötena, vilket även vi funnit i denna studie. Däremot kan vi se att detta 

hämmande med avbrott inte endast sker av ledare eller ordförande för mötet utan även i vissa fall av 

de övriga mötesdeltagarna. Författarna (Asmuß & Svennevig, 2009) visar i sin studie på att ledare 

använder sig av olika strategier för att slippa konflikter, vilka vi likställer med kritisk reflektion, 

identifierar även vi under arbetsplatsmötena. Det utmärkande sättet ledare använder för att slippa 

kritisk reflektion, eller diskussioner som de själva kallar det, är genom att säga “vi tar det sen”.  

 

Eftersom att mötesdeltagarna inte har ett enhetligt syfte med mötet så finns heller ingen gemensam 

uppgift (Ohlsson, 1996). Så till och med det komplexa samspelet blir bara kopplat till en del av den 

här gruppen som kan identifiera sig med den här uppgiften eller frågan. Även Rogelberg et al. (2010) 

resultat visar på vikten av att mötesdeltagarna behöver förstå syftet med mötet då det gynnar 

reflektion, vilket ledarna till stor del bär ansvaret för. Samtidigt förstår vi utifrån studiens intervjuer att 

syftet med arbetsplatsmötet är diffust då mötesdeltagarna har uttryckt olika uppfattningar om vad 

mötets syfte är. Det finns också önskan om effektivitet hos mötesdeltagarna som framkommit i denna 

studies resultat. Detta går i enlighet med Rogelberg et al. (2006) resultat om att det är de effektiva 

mötena som upplevs meningsfulla och motiverande. Det här sammantaget visar på att det behövs en 

arena för utvecklingsfrågor alternativt utrymme i befintlig arena för arbetsplatsmötet i enighet med 

Engström (2016) och Döös och Wilhelmsson (2011). Detta eftersom det finns en önskan om 

effektivitet men även idé om att få diskutera och reflektera under arbetsplatsmötena. Rogelberg et al. 

(2010) menar att ledare ska ansvara för hur mötet struktureras och genomförs, vilket vi i 

observationerna har noterat en avsaknad av. Vi har utifrån empirin inte sett några tecken på att 

reflektioner är välkomna inslag under arbetsplatsmötena. Kopplat till tidigare forskning om motivation 

och arbetstillfredsställelse under arbetsplatsmöten är detta viktiga förutsättningar för hur 

mötesdeltagarna själva bidrar till gruppatmosfären under arbetsplatsmötet (Rogelberg et. al., 

2006;2010).  

 

Rogelbergs et al. (2010) resultat har likheter med våra resultat att deltagandet har en inverkan på 

gruppatmosfären. Rogelbergs et al. (2010) menar också på att mötesupplevelsen har en direkt koppling 

till hur ofta man deltar på mötena. Med det kan vi luta oss mer till vår andra aspekt att antalet 
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mötesdeltagare har en stor effekt på hur utvecklande diskussioner och därmed kollektivt lärande som 

sker på arbetsplatsmöten. Att vi dessutom i empirin hittat att deltagarnärvaron är bristfällig från 

medarbetare som ledare förstärker bilden av att inte bara antalet deltagare är viktiga för det kollektiva 

lärandet utan även vilka deltagare som deltar. Det vi hittat i empirin pekar snarare på att deltagandet 

samt upplevelsen av syftet med mötet påverkar gruppatmosfären, till skillnad från Ohlsson (2012) som 

säger att endast gruppatmosfären i sig påverkar det kollektiva lärandet. Författaren fokuserar inte på 

villkor för gruppatmosfär, vilket vi har sett är av betydelse under arbetsplatsmöten. Tidigare forskning 

om kollektivt lärande i team enligt Ohlsson (2012) visar också på att en gruppatmosfär där man ser 

problem som intressanta att diskutera är nödvändigt för det kollektiva lärandet och dess lärprocess 

(Granberg & Ohlsson, 2016).   

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån tidigare forskning se att vår studie styrker Engströms (2016) samt 

Döös och Wilhelmssons (2011) resultat om att utvecklingskraft inte har plats på forum som 

arbetsplatsmöten. Det behövs arenor som har utrymme för de frågor som dyker upp under 

arbetsplatsmötena, var finns utrymmet för den utvecklingskraft som bemöts med “vi tar det sen”?. Att 

motivation och tillfredsställelse i möten har ett sammanband med upplevelsen om arbetsplatsmötet är 

effektivt enligt Rogelberg et al. (2006) styrks av vår studie, men det finns samtidigt en motsättning då 

det finns en idé bland mötesdeltagarna om att mötet även ska vara ett forum för diskussion och 

utveckling. Vår studie adderar även Ohlssons (2013) teorier om att gruppatmosfären är ett villkor för 

kollektivt lärande då vi funnit att det finns villkor som påverkar gruppatmosfären. Ledarskapets 

betydelse under arbetsplatsmötena i vår studie styrker tidigare forskning av Rogelberg et al. (2010). 

Vår studie styrker även Asmuß och Svennevigs (2009) resultat om hur ledare under arbetsplatsmöten 

använder strategier för att avbryta diskussioner, dock ser vi att även andra medarbetare ägnar sig åt 

detta beteende, det är inte förbehållet ledarna. 

7.3 Slutsatser 

Studiens syfte var att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under 

arbetsplatsmöten med frågeställningarna, “vilka typer av samspel sker under arbetsplatsmöten” och 

“vad påverkar samspelet under arbetsplatsmöten”. Resultatet visar att det finns tre olika typer av 

samspel under arbetsplatsmöten som är enkelt-, utvecklat- och komplext samspel. De två 

förutsättningar som påverkar samspelet under arbetsplatsmöten är syftet med mötet och ledarskapet. 

Slutsatsen vi drar av våra resultat är att villkor för kollektivt lärande inte uppfylls men att det finns 

potential att utveckla ledarskapet samt förankra ett gemensamt syfte med arbetsplatsmötena. För att på 

så sätt skapa bättre villkor för kollektivt lärande under arbetsplatsmötena. 

 

Tidigare forskning och våra resultat i studien visar på att arbetsplatsmöten används både för att vara 

effektiva instrument för överföring av information, med avstämningar och uppdateringar av 

verksamhetens affärer, men samtidigt finns en önskan om att det under arbetsplatsmötena ska finnas 

utrymme för diskussioner och utveckling. Det finns en problematik med detta då syftena och 

önskemålen är motsättningar till varandra, vår studie visar på detta då dess resultat går i två riktningar. 

Först och främst visar studien att det som är effektivt upplevs som meningsfullt, men för det andra så 

är det effektiva arbetsplatsmötet inte utvecklande då det inte finns utrymme för kollektivt lärande. I 

denna motsättning finns dock en potential för utveckling av arbetsplatsmötena för att skapa 

förutsättningar för kollektivt lärande. Vårt bidrag med studien är att visa på att det finns en 

motsättning i föreställningen om vad ett möte ska vara och hur det skapar förutsättningar för kollektivt 

lärande under arbetsplatsmöten. Ytterligare bidrag till kunskap inom forskning om kollektivt lärande 
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är vår utvecklade modell av Ohlssons (1996) modell Strukturella dimensionen i det kollektiva lärandet 

(se figur 3) samt tre identifierade samspelstyper som vi valt att benämna som enkelt-, utvecklat- och 

komplext samspel.  

7.4 Praktiska implikationer 

Studien visar att organisationen förslagsvis bör tydliggöra syftet med arbetsplatsmötena. Är syftet 

endast rutin och avstämning eller även till för att skapa utveckling, team och lärande över 

affärsområdena? Är arbetsplatsmötenas syfte endast för det förstnämnda kan ett förslag vara, något vi 

även under intervjuerna hört en önskan om, att dela upp mötena mellan de olika affärsområdena. Detta 

skulle förmodligen bidra till ett större intresse för varandras berättelser och då kanske leda till 

gemensamma reflektionen för högre potential för kollektivt lärande. I annat fall skulle åtminstone 

mötena kännas mer intressanta för de deltagare som finns på plats och eventuellt också kunna leda till 

ett större deltagande.  

Ett annat alternativ, om organisationen finner det viktigt att utveckling och teamskapande ska ske 

mellan affärsområdena och ha arbetsplatsmötena gemensamt bör man utnyttja hela gruppens 

kompetenser på ett bättre sätt. Detta skulle kunna göras genom att ledarna får medarbetarna att 

uppleva arbetsplatsmötet som meningsfullt och få ett ökat intresse för varandras uppgifter, genom att 

förtydliggöra de fördelar som finns och vad man vinner på att ha det tillsammans. Man bör även 

utnyttja hela mötestiden som är avsedd för mötet, vilket man inte gör idag. Detta för att skapa ett 

utrymme för diskussioner som kan leda till gemensam reflektion och förhoppningsvis även gemensam 

syn och gemensamma uppgifter. Till detta behövs förstås ett ledarskap som möjliggör dessa 

potentialer för att det i slutändan ska leda till att det kollektiva lärandet blir en del av strategin för 

verksamhetsutveckling. 

En fråga ledningen bör ställa sig är om arbetsplatsmötena ska vara rutinskapande eller teamskapande, 

då bör de antingen delas upp eller teamas upp.  

7.5 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera potentialen för kollektivt lärande ur aspekten 

för vilken typ av deltagande, om det skiljer sig från att befinna sig fysiskt på plats eller att vara med 

över telefon. Då vi i denna studie har båda varianter av deltagande men riktar inget fokus på den 

aspekten, skulle det vara intressant att studera om man skulle urskilja några skillnader.  Ett annat 

förslag är att studera vidare om potentialerna för kollektivt lärande under andra typer av 

arbetsplatsmöten där fokus inte är ren rutin och avstämning. Dessa möten skulle förslagsvis kunna 

vara ur ett ledarskapsperspektiv och av karaktären formella lednings- eller styrelsemöten. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Missivbrev 

En studie om lärande under arbetsplatsmöten 

Formella möten inom organisationer, så kallade arbetsplatsmöten, är vanligt förekommande. Mycket 

fokus ligger idag på att hitta effektiva former att bedriva möten men desto mindre forskning hittar vi 

om mötets betydelse ur ett lärandeperspektiv. Vi vill undersöka vilka potentialer för lärande som finns 

under arbetsplatsmöten. 

Av den här anledningen har vi valt att observera och intervjua mötesdeltagare på er organisation. Inom 

ramen för forskningsprojektet kommer vi genomföra observationer av organisationens service- och 

säljmöten vid sex tillfällen varannan måndag med start 2018-09-24 fram till 2018-11-19. 

Observationernas fokus är på interaktion och samspel. Som komplement kommer det att genomföras 

intervjuer med några av mötesdeltagarna i anslutning till observationerna. Intervjuerna förväntas ta 

omkring tjugo minuter och inriktar sig på mötesdeltagarnas egna upplevelser samt tolkningar av 

mötessituationer. 

Vid våra observationstillfällen kommer vi att föra anteckningar och intervjuerna vi genomför kommer 

att spelas in. Detta för att kvalitetssäkra materialet för studien samt som en trygghet för personerna 

som blir intervjuade. Du som deltar kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. All 

data från observationer samt eventuella intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och studiens 

resultat kommer endast att redovisas i vetenskapligt syfte. Deltagandet är anonymt där varken namn på 

organisationen eller på dig som deltar kommer att nämnas i studien.  

Du har fått två identiska exemplar av detta informationsbrev. På baksidan av varje exemplar finns en 

blankett med vilken ditt samtycke kan bekräftas. Om du godkänner att studien genomförs i enlighet 

med beskrivningen ovan, ber jag dig att behålla ett exemplar och underteckna och returnera det andra 

till oss. 

Om du har några frågor kring undersökningen, är du välkomna att vända dig till oss (se 

kontaktuppgifter nedan). Det går också bra att kontakta vår handledare, Camilla Thunborg vid 

Stockholms Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, 08-16 39 29 

camilla.thunborg@edu.su.se. 

 

 

Vänligen, 

 

Johanna Näyhä    Sara Åleberg 

Student     Student 

Stockholms Universitet    Stockholms Universitet 

076-099 59 70     073-953 08 40 

johanna.nayha@gmail.com     saraaleberg@gmail.com  

mailto:camilla.thunborg@edu.su.se
mailto:johanna.nayha@gmail.com
mailto:saraaleberg@gmail.com
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Jag har tagit del av informationen om undersökningen som beskrivits på föregående sida och 

godkänner deltagandet i studien enligt den beskrivning som görs här. 

 

 

.................................................................. 

Ort Datum 

 

 

............................................. 

Signatur 
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9.2 Bilaga 2 - Observationsschema 

Observationsschema av situationer under mötesobservation 
  

Observatör X Observatör Y 
 

Vad sker? Hur sker samspel? Vilka deltar? 

Ex. installationsproblem Ex. Livlig diskussion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

9.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du jobbat här, vad är dina arbetsuppgifter…. 

• Vad tycker du om att ha/delta på möten? 

• Hur många brukar ni vara, hur är deltagandet generellt? 

• Plus och minus med Skype?  

Inledande frågor till samtalsintervjuer kopplade till situationer under 

föregående mötesobservation: 

• “Jag märkte att du reagerade på….” “Jag såg att du lutade dig fram när…” 

• “När ämnet xx togs upp märkte jag att....” 

• “Berätta hur du upplevde…” “Vad tänkte du…” 

Följdfrågor: 

• “Berätta mer…” 

• “Jag förstår inte riktigt, vill du utveckla…” 

• “Vad hände sen.... hur tänkte du då... “ 

• Vissa frågeställningar som dyker upp under mötet besvaras med att “ta det senare” eller 

“enskilt med berörda” - hur och när sker detta? 
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