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 Referat  
Syftet med avhandlingen är att utforska ett ledarskap som främjar kollektivt lärande i en 
arbetskultur. Genom studien vill jag svara på följande två forskningsfrågor:  

1. Hur skapar ledaren förutsättningar för kollektiva lärprocesser i organisationen?  
2. Hur upprätthåller ledaren kollektiva lärprocesser i organisationen?  

Avhandlingens studie genomförs med etnografin som forskningsansats i enlighet med 
kvalitativa etnografiska forskningsmetoder. Datamaterialet består av tio deltagande 
observationer i en del av en organisation som arbetar med fritt bildningsarbete i Finland, en 
individuell intervju med en förman i organisationen och två gruppintervjuer med sammanlagt 
sju av tolv medlemmar i förmannens arbetsgrupp. 
Studiens resultat lyfter fram tre handlingsmönster hos ledaren som alla visar på delaktigetens 
betydelse för att främja kollektiva lärprocesser. Genom det första handlingsmönstret skapar 
ledaren förutsättningar genom att uppmärksamma och visa omsorg för arbetsgruppens 
medlemmar. Uppmärksamheten och omsorgen resulterar i att arbetsgruppen vill dela med sig av 
sin kunskap till andra i organisationen. Genom det andra och det tredje handlingsmönstret 
upprätthåller ledaren kollektiva lärprocesser genom att bevara låga trösklar och höga tak samt 
genom att forcera barriärer. Genom att bevara låga trösklar och höga tak uppmuntras 
arbetsgruppen att våga prova nya saker och att öppet prata om misslyckanden. När ledaren 
forcerar barriärer ligger fokus på flexibilitet, öppenhet, observans och nytänkande för att ge 
arbetsgruppen tid för reflektion och möjlighet att delta i verksamhet för att inhämta ny kunskap. 
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1 Inledning 
Det finns ett växande intresse hos vuxna idag att kontinuerligt utvecklas och lära sig mer, inte 
bara i privatlivet utan också i arbetslivet. Det här menar Kock (2010) medför utmaningar hos 
både företag, organisationer och inom kommunala sektorn. De finns främst hos mindre 
verksamheter där tillgången till resurser att fortbilda och utveckla arbetstagarnas kunskap inte 
är tillräcklig på grund av finansiella orsaker. Större verksamheter kan ofta göra större 
satsningar på kunskapsutveckling och lärande både vad gäller omfattningar, innehåll och 
genomförande. Detta gynnar arbetstagares vidareutbildning i arbetet men också när det 
kommer till att stärka arbetstagaren som människa. Granberg och Ohlsson (2011) hävdar att 
organisationer alltmera börjat inse vikten av lärande i arbetslivet hos enskilda individer men 
också hos grupper(kollektiv). En ökad satsning lärande i arbetslivet behövs för att kunna 
utveckla den egna verksamheten i takt med den snabba samhällstutvecklingen.  
Engeström (2001) poängterar att arbetsplatser inte längre kan ses som en plats för produktion 
av varor eller tjänster. De bör även ses som miljöer där formellt och informellt lärande 
integreras mellan arbetstagarna för att gynna verksamheten som helhet. Ett sätt för att öka 
kunskapen både individuellt och kollektivt inom stora och små verksamheter är enligt 
Runsten och Werr (2016) att förstå vikten av kunskapsintegration. Kunskapsintegration 
skapas genom att arbetstagare har förmåga att samarbeta och förena den egna kunskapen med 
andra arbetstagares för att skapa intelligenta lösningar i en organisation. Något som enligt 
Wilson (2017) kan beskrivas som kollektiva lärprocesser där ny kunskap skapas genom att 
arbetstagare regelbundet delar med sig av egna tankar, erfarenheter och lärdomar med 
varandra.  
Ett problem har visat sig vara att organisationer gör allt för lite för att stöda de viktiga och 
vardagliga kollektiva lärprocesserna. Wallo (2017) uppmärksammar därför ledarskapets 
inverkan på dessa i organisationer och företag idag. Enligt honom finns det numera en hel del 
olika benämningar för ledarskapsstilar som kan tänkas främja lärande på en arbetsplats men 
menar att dessa benämningar slutligen säger ganska lite om ifall och hur ledarsstilar i 
praktiken faktiskt fungerar. Tidigare forskning har dessutom betonat behovet av fler 
empiriska studier som undersöker vad ledarskap i organisationer de facto innebär när det 
kommer till att främja lärprocesser hos arbetstagare.  
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1.1 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
Studien genomförs med etnografin som forskningsansats i enlighet med kvalitativa 
etnografiska forskningsmetoder. Detta för att studera hur en mellanchefs handlingar kan stöda 
en arbetsgrupps kollektiva lärande. Syftet med avhandlingen är att utforska ett ledarskap som 
främjar kollektivt lärande i en arbetskultur. Genom studien vill jag svara på följande två 
forskningsfrågor:  

1. Hur skapar ledaren förutsättningar för kollektiva lärprocesser i organisationen?  
2. Hur upprätthåller ledaren kollektiva lärprocesser i organisationen?  

För att utforska ledarskapets inverkan på kollektiva lärprocesser har jag valt att studera 
ledaren, även kallad ”förmannen” och dennes arbetsgrupp i deras gemensamma arbetskultur 
på arbetsplatsen. Den utvalda arbetskulturen som undersöks är en del av en organisation som 
arbetar med fritt bildningsarbete i Finland. Jag väljer att kalla den arbetsplats där förmannen 
och arbetsgruppen befinner sig i för deras arbetskultur eftersom etnografiska studier i 
allmänhet omfattar både sociala, kulturella och psykologiska aspekter i en kultur 
(Denscombe, 2016, s. 92). Genom att använda mig av etnografiska forskningsmetoder i form 
av deltagande observation, gruppintervju och en individuell intervju vill jag få fram: ledarens 
och arbetsgruppens åsikter och reflektioner, ledarens återkommande sätt att verka och agera 
och det sociala klimatets påverkan i förhållande till kollektiva lärprocesser.  
De deltagande observationerna omfattade vardagliga situationer som arbetsgruppen och 
förmannen tog del av i organisationen. Situationerna innebar slutligen gemensamma 
kaffepauser, olika möten och spontana diskussioner i arbetsplatsens korridorer. Alla 
deltagarna i gruppintervjuerna var en del av den arbetsgrupp som leds av den studerade 
förmannen och den individuella intervjun hölls endast med förmannen som respondent.  
Som följande kommer fenomenet kollektivt lärande att diskuteras följt av tidigare forskning 
inom området för kollektivt lärande och ledarskapets betydelse. Den tidigare forskningen 
kommer fungera som en inledning till den teori som diskuteras efter att avhandlingens 
disposition presenterats. Tidigare och mer aktuell forskning som gjorts under det senaste 
decenniet har mest kommit att beröra internationella organisationer och organisationer i 
Sverige. Därför har också svensk och engelsk forskning fungerat som de primära källorna i 
denna avhandling trots att denna avhandlings studie är gjord i Finland. 
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1.2 Bakgrund 
Sedan 1990-talet har intresset ökat för hur organisationer kan ta tillvara och kunskap i 
arbetsgrupper för att kunna driva organisationer och företag som en integrerad helhet. Detta 
intresse gjorde att ett nytt tvärvetenskapligt område öppnades och formade 
organisationspedagogiken, en koppling mellan organisatorisk, relationell och kontextuell 
konstruktivistisk lärandeteori. (Granberg & Ohlsson, 2016.) Organisatorisk lärteori belyser 
det individuella lärandet i arbetslivet, hurudana villkor som är av betydelse för att 
arbetsrelaterat lärande sker och lyfter också upp arbetsplatsen som en lärmiljö (Marsick & 
Watkins, 2003, s. 132). Den relationella och kontextuella konstruktivistiska lärteorin 
härstammar från Piagets konstruktivistiska kunskapsteori vilken handlar om människan som 
skapar kunskap i samspel med den omgivning  hon befinner sig i (Granberg, 2014, s. 98). De 
två olika lärteorierna står som en bas för organisationspedagogiken och leder oss därmed in 
på frågor som handlar om att skapa förutsättningar och villkor som bör finnas för att t.ex. en 
arbetsgrupp ska klara av att skapa och använda sitt gemensamma kunnande och den 
kollektiva kompetensen.  
Granberg och Ohlsson (2016) beskriver kollektiv kompetens som en grupps 
handlingskompetens i förhållande till dess arbetsuppgifter, interaktiva situationer och 
kontext. Handlingskompetensen handlar om att genom samspel med andra framgångsrikt 
klara av att utföra arbetsuppgifter men också ha förmåga att identifiera och dra nytta av det 
som uppgiften erbjuder. Fenomenet för oss in på det som kommer stå som grund i denna 
avhandling, det vill säga det kollektiva lärandet. Det kollektiva lärandet är en del av kollektiv 
kompetens i t.ex. en arbetsgrupp och är därför viktigt att komma underfund med innan den 
undersöks. I en arbetsgrupp kan det finnas mycket potential vad gäller att t.ex. öka den egna 
kunskapen genom att interagera och dra nytta av sina kollegor mer än vad som redan görs.  
Hauser (2016) poängterar att verksamheter som har ekonomiska förutsättningar att 
regelbundet vidareutbilda och utveckla arbetstagarnas kunskap idag ofta använder sig av 
traditionella utbildningssätt. Dessa består ofta av möten, samlingar, konferenser och 
seminarier. Kunskap och erfarenheter förmedlas här genom ord varefter alla funderar på egen 
hand och försöker implementera det de har lärt sig på ett eget sätt. Istället borde t.ex. 
organisationer titta mer på de egna resurserna som redan finns på arbetsplatsen och utveckla 
dem genom att skapa fler förutsättningar för t.ex. kollektivt lärande. I en intervju med Pär 
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Larsson, legitimerad psykolog och expert på organisationsarbete, beskrivs drömscenariot för 
hur en arbetsplats bör se ut för att kollektivt lärande ska kunna ske i det dagliga arbetet som 
följande:  

Arbetet måste organiseras så att vi är fler som jobbar samtidigt med varandra. Vi måste öppna våra dörrar så att vi kan se varandra och våra kollegor och hur vi utför arbetet. Det behöver också skapas mötesplatser för att diskutera och följa upp det vi observerat. (Hauser, 2016) 
Det har konstaterats att det finns brister när det kommer till att ta tillvara det kollektiva 
lärandet inom det praktiska arbetslivet och att det är betydligt lättare att titta på faktorer som 
leder till brister och inte faktorer som kan tänkas stå som främjande och bevarande (Granberg 
& Ohlsson, 2005, s. 235). De största utmaningarna har visat sig vara att som chef skapa 
förutsättningar för att kollektivt lärande ska kunna ske på en arbetsplats. Speciellt 
mellanchefers påverkan bör ske både uppåt, nedåt och åt sidorna i en organisation och bör ske 
både genom verbal och icke verbal kommunikation. Mellanchefen bör också rikta sina 
lärfrämjande handlingar både till enskillda individer samt den kollektiva gruppen för att det 
ska ha en effekt på hela organisationen. (Granberg & Ohlsson, 2016.)                                                                                                                      
1.3 Tidigare forskning  
Intresset för begreppet ”kollektivt lärande” grundade sig på diskursen om ”den lärande 

organisationen”, vilken etablerades i början av 1990-talet i både USA och stora delar av 
Europa (Granberg & Ohlsson, 2005, s. 227). I en lärande organisation växer och utvecklas 
människorna för att skapa resultat som de önskar och längtar efter, där nya mönster av tankar 
föds, där en kollektiv ambition frigörs och där människor konstant lär sig att se helheten 
tillsammans (Helms, Mills & Dye, 2009, s. 78–79). Idag har fenomenet kollektivt lärande 
spridit sig längre och har kommit att fungera som en central del av den 
organisationspedagogiska forskningens intresseområde (Granberg & Ohlsson, 2005, s. 227).   
Till Norden kom begreppet ”kollektivt lärande” runt 1995 men redan under 1980-talet 
började man i speciellt i Sverige intressera sig för lärande och kompetensutveckling på 
arbetsplatsen. Granberg och Ohlsson (2011) pekar på vikten av att lyssna på den lärandes 
åsikter för att förstå vad det är i arbetsmiljön som utgör förutsättningar för lärande. De menar 
att lärandet inte är något som sker över en utbildningsdag utan är något som kan ske när som 
helst i samband med att arbetsuppgifterna utförs. Av den orsaken spelar också arbetsvillkor i 
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arbetsmiljön en viktig roll för lärandet. De beskriver utformandet och organiserandet av 
arbetsmiljön som en utmaning när det kommer till att främja lärande i arbetslivet .  
Enligt Döös och Wilhelmsson (2005) kan kollektivt lärande begripliggöras i mer utspridda 
och föränderliga sammanhang, där samverkan mellan människor i stort sett inte endast sker 
genom samtal och möten som sker ansikte mot ansikte. De kollektiva lärandeprocesserna 
utgörs av växelverkande handlingar som kontinuerligt samarbete, gemensam reflektion och 
aktivt deltagande. Dessa handlingar kan liknas med ett gott lagarbete på en gemensam 
handlingsarena, t.ex. på en arbetsplats.  
Tidigare forskning inom organisationspedagogiken har visat ett tydligt intresse för att lära sig 
mer om lärande i team, arbetsgrupper, och organisationer. Forskningsfokus har kommit att bli 
människors sätt att leda och organisera samarbete och kollektivt lärande i målinriktade 
verksamheter. Den pedagogiska forskningen inom vuxnas lärande i arbetslivet fokuserar på 
vad som utgör möjligheter och hinder för hur människor lär sig, hur kunskaper utvecklas och 
hur kompetens visas. (Granberg & Ohlsson, 2011.) 
Tidigare forskning om ledarskapets betydelse 
För att förklara och belysa ledarskapets betydelse för att främja både individuella och 
kollektiva lärprocesser i arbetet kommer två tidigare studier av att presenteras och jämföras. 
Båda studierna har genomförts med hjälp av intervjuer och observationer med fokus på 
ledares handlingar. Den första studien av Wallo (2017, s. 21) har berört ledare i två större 
industriella företag och ledarnas sätt att leva upp till förväntningar och krav på lärande och 
utveckling i arbetet. Den andra studien av Granberg och Ohlsson (2016, s. 123) har berört ett 
större företag med över 5000 arbetare där forskningsfokus varit att studera hurudana 
påverkanshandlingar mellancheferna beskriver som kunde sammankopplas med utveckling 
av arbetsgruppers kollektiva lärande. I den första studien vilken berörde ledare i två större 
industriella företag, observerades allt från de dagliga arbetsuppgifterna till kaffepauser och 
möten eller evenemang vilka specifikt handlade om lärande och utveckling i den dagliga 
verksamheten. Resultatet av intervjuerna och observationerna visade på två olika sorters 
lärorienterade ledarskap: prestationsbaserat och utvecklingsbaserat. Båda ledarskapen 
fungerar som lärfrämjande men på olika sätt och att det krävs en kombination av båda för att 
lyckas utveckla kunskapen och lärandet hos arbetsgrupper. Nedan följer en bild på hur Wallo 
(2017) ritat upp en figur för de två lärorienterade ledarskapen och vad de innebär.
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Figur 1: Två olika lärorienterade ledarskap (Wallo 2017) 

 
Han menar att ledarna på daglig basis kombinerade planerade, delplanerade och spontana 
aktiviteter men använde sig också av skiftande roller för att stimulera arbetstagarna till rätt 
sorts lärande. De olika kombinationerna av mer eller mindre ledda aktiviteter fungerade som 
ett sätt att antingen skapa metoder och rutiner eller att st imulera till kreativitet och 
nyskapande. De mer ledda aktiviteterna kom alltså att fungera som ett bättre sätt när det kom 
till att lära arbetsgrupper metoder och viktiga rutiner kopplade till lärande (Performance-
oriented leadership). De spontana och delvis ledda aktiviteterna kom istället att fungera mer 
framgångsrikt när det kom till att lärande genom kreativitet och nytänkande (Development-
oriented leadership). (Wallo, 2017.) 
Att som ledare agera utgående från de olika rollerna som stödjande, utbildande och 
ifrågasättande framträdde i olika typer av handlingsmönster beroende på vilket lärorienterat 
ledarskap de använde sig av. Enligt Figur 1 intar ledaren i det prestationsorienterade 
ledarskapet tre olika roller för att främja lärande. Den första är en stödjande roll vilken 
fungerar som lugnande och underlättande. Den andra är istället en sorts utbildande roll vilken 
framställs som uppdragsgivande och fostrande. Den tredje och sista rollen under det 
prestationsorienterade ledarskapet är den ifrågasättande, vilken framträder vid kontrollerade 
och gränssättande handlingar. Det andra lärorienterade ledarskapet, dvs. det 
utvecklingsorienterade intar samma tre roller för att främja lärande men genom annorlunda 
handlingar. Ledaren tar här rollen som stödjare och fungerar som den uppmuntrande och 
inspirerande. I rollen som utbildare läggs fokus på att stimulera arbetsgruppen till analys och 
kritisk reflektion för att vid rollen som den ifrågasättande ledaren agera genom att utmana till 
nya sätt att tänka och problematisera. (Wallo, 2017.) 
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Den andra studien utfördes genom ett organisationspedagogiskt perspektiv med fokus på 
mellanchefers handlingar och reflektioner under tiden de i sina vardagliga arbetsuppgifter 
strävade till att påverka och förändra både arbetstagarnas sätt att tänka och de organisatoriska 
strukturerna. Grundantaganden som gjordes inför studien var att chefer i det dagliga arbetet 
påverkar lärande i organisationen genom både direkta och indirekta pedagogiska ingripanden. 
Bakgrunden till studien var att tidigare empiriska studier inte undersökt handlingar av chefer 
vilka specifikt varit inriktade på att främja kollektivt lärande i arbetet. Resultatet visade att 
det existerade handlingar hos ledarna som fungerade som direkta ingripanden, fostrande 
ansatser, indirekta ingripanden och möjliggörande ansatser.  Direkta ingripanden skedde i 
stort sätt genom fostrande samtal för att övertyga eller utmana en arbetstagares tanke- eller 
förhållningssätt i arbetet. I de indirekta ingripandena kunde chefen även genom samtal 
försöka förstå andras tankesätt och synvinklar på saker i arbetet. Indirekta ingripanden 
synliggjordes genom olika sätt att begränsa eller möjliggöra olika arbetssätt. (Granberg & 
Ohlsson, 2016.) 
Inom området för fostrande ansats menade cheferna att de övertygade arbetstagarna genom 
samtal. De övertygande samtalen kunde innebära att få andra att bli medvetna om de 
förväntningar som fanns samt de handlings- och tankesätt som önskades och att få 
arbetstagarna att inse att dessa är nödvändiga och rentav tvingande i några fall. Detta kunde 
ses som en typ av fostrande uppgift i chefernas ledarposition. Den fostrande uppgiften 
innebar även att cheferna genom så kallade påverkningshandlingar ibland var tvungna att 
göra förändringar i förutsättningarna på arbetsplatsen. Påverkanshandlingarna kunde till 
exempel handla om att sätta nya principer för hur team skulle vara ihopsatta med tanke på 
den organisatoriska strukturen. Cheferna agerade oftast inte genom samtal utan följde de 
beslut som fattats och de procedurer som fastslagits för att kontrollera dessa. Trots att dessa 
handlingar inte anses speciellt positiva i alla sammanhang kan dessa faktiskt även tvinga fram 
nya läraprocesser i arbetet. (Granberg & Ohlsson, 2016.) 
Inom ramen för den möjliggörande ansatsen hittade man istället chefernas handlingar i form 
av inbjudande samtal där cheferna bjuder in till samt engagerar sig i kollektiva samtal 
tillsammans med arbetstagarna. I de kollektiva samtalen finns en ömsesidig förståelse när 
idéer presenteras och argument prövas. Genom det öppna förhållningssättet i de inbjudna 
samtalen handlar cheferna genom att prata med och lyssna på andra där de värdesätter de 
öppna processerna var varierande uppfattningar leder till nya lösningar. Arbetsatagarna får 
således bli delaktiga i beslutsfattande och kan ta del av den makt och kontroll som i många
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fall endast en chef innehar på en arbetsplats. Påverkanshandlingar inom ramen för den 
möjliggörande ansatsen innebar även situationer där chefer både tillåter men också strävar 
efter att framkalla utrymme för handling, vilka ger arbetstagarna mer självständighet i arbetet . 
(Granberg & Ohlsson, 2016.)  
Det finns ett intresse att undersöka ledares handlingar när det kommer till att skapa 
förutsättningar för det kollektiva lärandet hos arbetsgrupper. Mindre organisationer och 
företag har inte samma möjligheter och kapacitet att satsa på kunskapsutveckling och 
kompetenshöjande utbildning som större verksamheter med större omsättning har. Den 
tidigare forskningen har ändå kommit att undersöka mestadels större industriella företag men 
valt att fokusera på mindre konstellationer av ledare och deras handlingar för att främja 
lärprocesser i arbetsgrupper.  
1.4 Avhandlingens diposition 
Avhandlingen är indelad i sex kapitel: Det första (1) är ett inledande kapitel vilken öppnar 
upp det viktiga budskapet för temat i avhandlingen, ledarskapets betydelse för kollektivt 
lärande. I det inledande kapitlet tas också temats bakgrund upp till följd av syfte, 
forskningsfrågor och en introduktion till den teoretiska referensramen i form av det kollektiva 
lärandets historia och tidigare forskning på området. Det inledande kapitlet avslutas med en 
översikt av avhandlingens disposition.  
Kapitel 2 fungerar som avhandlingens teoretiska referensram där kollektivt lärande, 
lärfrämjande arbetskulturer och ledarskap för kollektivt lärande presenteras mer ingående. 
Både tidigare forskning och teori har kommit att främst baseras på engelska och svenska 
källor eftersom det funnits svårigheter i att hitta forskning om både kollektiv lärande och 
ledarskapets betydelse från Finland. Det tredje kapitlet (3) består av forskningsstrategi och 
genomförande där valet av den etnografiska metodologin presenteras och där de kvalitativa 
etnografiska forskningsmetoderna beskrivs. Kapitel 3 avslutas med en presentation av hur 
studiens empiri bearbetats och analyserats och hur etiska överväganden tagits i beaktande.  
I kapitel 4 redovisas analysen av studiens resultat och följs av det femte (5) kapitlet, där en 
diskussion förs för att sammanfatta resultatet i relation till teorin och tidigare forskning. Det 
sista och sjätte (6) kapitlet inleds med att svara på avhandlingens två forskningsfrågor och 
fortsätter med en konklusion av studiens resultat för att slutligen diskutera etnografin som 
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metodologi och metod, dess trovärdighet och tillförlitlighet samt förslag på fortsatt forskning 
inom området. 
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2  Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer inleda med teori utgående från den lärande 
organisationen med fokus på individens lärande i arbetet. Därefter övergår fokus till det 
kollektiva lärandet för att försöka fånga fenomenets olika delar av det som utgör det 
kollektiva. Det inledande delkapitlet (2.1) diskuterar kollektiva lärprocesser inom 
organisationspedagogiken. I delkapitel (2.2) diskuteras arbetskulturen som lärmiljö och i 
(2.3) kollektiva lärprocesser inom olika organisationsstrukturer. Jag har valt att ta upp 
arbetskulturen som en lärande miljö eftersom det är där de kollektiva lärprocesserna 
utvecklas eller utmanas med stöd eller hinder från arbetsmiljön. I de två avslutande 
delkapitlen (2.4) och (2.5) diskuterar jag ledarskap för kollektivt lärande och ger en 
sammanfattning av teorin för att knyta ihop de olika delarna som kan inverka på det 
kollektiva lärandet i en organisation.  
2.1 Kollektiva lärprocesser enligt organisationspedagogiken 
En beskrivning av vad lärande innebär i grunden är enligt teorin om lärande organisationer 
och organisatoriskt lärande att skaffa sig kunskap genom erfarenheter och ombildning av 
erfarenheter (Wilson, 2017, s. 250). Kaufmann och Kaufmann (2016, s. 269) menar också att 
lärande kan handla om att förvärva nya och utveckla etablerade kunskaper och färdigheter 
som är bestående och skapas av individens erfarenheter. Wilson (2017) lyfter upp Kolbs 
lärcirkel som en värdefull teoretisk modell för hur lärande kan visualiseras som en process 
vilken konstant bildas och ombildas genom de erfarenheter som varje individ skaffar sig. Han 
menar att individuellt lärande är något som kan leda till nya upptäckter och sätt att utföra 
uppgifter och att de nya upptäckterna och sätten att göra saker ofta grundas i tidigare 
erfarenheter och uppfattningar . Kaufmann och Kaufmann (2016, s. 311) menar att lärande på 
t.ex. en arbetsplats inte enbart bör ses som något varje arbetstagare gör för sig själva när de 
lär sig arbetsuppgifterna, utan bör också ses som något som handlar om personlig utveckling. 
Kollektiva lärprocesser utgörs enligt Wilson (2017) av den individuella förmågan att lära men 
ser i praktiken lite annorlunda ut än de individuella lärprocesserna. I en kollektiv lärprocess 
lär individer sig i grupp genom att dela med sig av egna tankar, erfarenheter och kunskap för 
att skapa mening i den kontext man befinner sig i. Genom att interagera med andra skapas en
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tolkningsprocess hos varje enskild individ, vilken kan komma att omarbeta de egna åsikterna 
och därmed utveckla nya sätt att tänka och göra saker i verksamheten. Det är därför viktigt att 
inte bortse från det lärande och den kunskapsutveckling som skapas genom att interagera med 
andra i t.ex. arbetet. Engeström, Miettinen och Puna-Mäki (1999) menar också att lärande bör 
ses som en social aktivitet där individens lärande och kunskapsutveckling konstant sker i 
relation till det sociala sammanhang den befinner sig i. I det sociala sammanhanget bör också 
språket och det den verbala kommunikationen med andra ses som en förmedlande funktion 
när det kommer till lärande i integration med andra.   
Kollektiva lärprocesser bör enligt Granberg och Ohlsson (2016) konkret förstås som 
processer som utgörs av en grupp eller ett team och där en gemensam arbetsuppgift eller ett 
arbetsuppdrag är det som i förstahand utgör gruppens fokus. När det kommer till att ta sig an 
arbetsuppgiften eller uppdraget handlar det i lärandeprocessen om att använda den kunskap 
som finns i gruppen för att lyckas lösa det uppgiftsrelaterade problem som gruppen står inför. 
Genom att arbetsgruppens medlemmar både bidrar med egen men också tar till sig andras 
kunskap kan både kollektivt lärande och nya gemensamma strategier för att lösa uppgifter 
skapas.  
För att öka chanserna för att kollektivt lärande ska kunna existera på en arbetsplats menar 
Granberg och Ohlsson (2016) att vissa förutsättningar bör finnas. Dessa förutsättningar 
kommer att presenteras som fyra olika villkor. Det första villkoret handlar om att en grupp 
människor bör befinna sig i en gemensam situation. En gemensam situation i det här fallet 
leder till det andra villkoret, som handlar om att situationen som människorna befinner sig i 
ska väcka känslor hos alla inblandade. Dessa känslor är grunden till det kollektiva 
engagemanget i gruppen. Det tredje villkoret handlar om att i gruppen där det kollektiva 
lärandet ska ske, ha gemensamma förutsättningar för kunskapsutbyte med andra i gruppen. 
Det fjärde villkoret handlar om hur gruppen har förmåga att ta tillvara kunnandet som finns i 
gruppen och göra upp handlingsstrategier för hur det kollektiva kunnandet kan användas. 
Detta kallas för kollektiv kompetens. 
Döös och Wilhelmsson (2005) beskriver gemensamma situationer som en grundfaktor till att 
kollektiva lärprocesser kan äga rum. Enligt dem handlar kollektiva lärprocesser om att en 
grupp människor lär sig något genom interaktivt och kommunikativt handlande. Det betyder 
att lärprocessen skapar en form av synergi, en samverkan som förenar föreställningar, 
förståelse och kunskap till en gemensam handlingsförmåga. 
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En grupps engagemang bygger i huvudsak på varje gruppmedlems individuella drivkraft. 
Drivkraften är den kraften som förvandlar mening till handling och ju starkare känsla du har 
för det du gör, desto starkare blir engagemanget (Ackerman, 2008, s. 110–112). Individuellt 
engagemang förvandlas ändå inte till ett kollektivt engagemang hur som helst. För att det 
individuella engagemanget ska bli kollektivt krävs det även att en gemensam förståelse 
skapas i gruppen. Denna förståelse kan utvidgas när gruppens medlemmar regelbundet 
tillsammans får möjlighet att reflektera över de lärdomar de fått och de erfarenheter som 
gjorts. (Granberg & Ohlsson, 2016.) 
Gemensamma förutsättningar för kunskapsutbyte i en arbetsgrupp kan enligt Runsten och 
Werr (2016) handla om möjlighet till att kunskapsintegrera med andra i arbetsgruppen på 
arbetsplatsen. Det kan beskrivas som en arbetsmiljö där alla medarbetare är mer eller mindre 
lika tillgängliga för varandra när det kommer till att identifiera och utbyta kunskap 
sinsemellan. Inte nog med att man är tillgänglig för varandra bör det också finnas en 
ömsesidig tillit till varandras kunskapsområden: jag litar på det du kan och den kompetens du 
har. I en sådan arbetsmiljö kan existerande kunskap och upptäckter bli en del av den process 
som gör att nya insikter och ny kunskap skapas. Om man ser på den kunskapsintegrerade 
arbetsmiljön som olika aktiviteter kan det innebära att medarbetarna hjälps åt vid sökande av 
information, ger feedback åt varandra, experimentarar tillsammans eller för diskussioner om 
misslyckanden, fel och brister.  
2.2 Arbetskulturen som lärmiljö  
Organisationsforskningen använder arbetskultur som begrepp för miljön där arbetsplatsens 
medlemmar skapar lärprocesser. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) kan det vara svårare 
för en större organisation att ha en gemensam etablerad kultur än i en mindre organisation. 
Detta på grund av att ju intensivare upplevelser en grupp medlemmar har tillsammans desto 
starkare blir kulturen. Upplevelser som anses stärka en arbetskultur kan t.ex. vara specifika 
återkommande framgångar i verksamheten, goda omnämnanden och goda resultat efter 
ekonomiska problem. I en större organisation kan det även bildas så kallade subkulturer. 
Dessa subkulturer kan bestå av olika avdelningar som sysslar med olika typer av 
intresseområden i organisationen. Exempel på subkulturer kan vara en arbetsgrupp ingenjörer 
vars syfte är att testa produkter, en arbetsgrupp ekonomer vars syfte är noggranna 
rapporteringar eller en arbetsgrupp säljare vars syfte är att göra ärlig reklam för produkterna. 
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Dessa olika subkulturer kan alltså var för sig bilda egna arbetskulturer som en del av den 
större organisationens övergripande kultur. 
Organisationsforskningen menar att begreppet ”kultur” på en arbetsplats kan betraktas som 

en bredare förståelse för arbetslivet i organisationen. Arbetslivet påverkas enligt Aasen och 
Amundsen (2013) av de människors beteenden, språkbruk, regler, kunskap och idéer som 
finns på arbetsplatsen. En arbetskultur kan inte i första hand formas och styras, utan endast 
beskrivas och tolkas utgående från kännetecken som kollektiva fenomen, historia, sociala 
konstruktioner och inre egenskaper som är svåra att förändra. Kaufmann och Kaufmann 
(2016) ser på kulturen på en arbetsplats som en funktion för de medarbetare som är en del av 
den. Den kan bidra med att öka medarbetares identitetskänsla och gemensamma engagemang 
så att verksamhetens mål stärks. Arbetskulturen har alltså en viktig funktion när det kommer 
till att tydliggöra, skapa mening och stabilitet i utförandet av arbetsuppgifter hos de anställda. 
Wilson (2017, s. 267) hävdar att det finns bristande samsyn på hur väl det går att styra och 
leda en kultur. Kaufmann och Kaufmann (2016) menar att en stark arbetskultur oftast bygger 
på att både grundare och ledare har haft energiska personligheter, starka värderingar och 
tydliga visioner som utgjort grunden för kulturen. Om dessa ledares värderingar och visioner 
accepteras av medarbetarna kan det som utgör kulturen upprätthållas genom att medarbetarna 
identifierar sig med det. En kultur förmedlas också utåt genom att gestalta den genom t.ex. en 
ledare som bekräftar och förstärker arbetskulturens grundläggande värderingar. En ledare 
som klarar av detta anses fungera som en rollmodell för övriga medarbetare och även som en 
del av verksamhetens ansikte utåt. En arbetskultur anses alltså enligt Kaufmann och 
Kaufmann kunna skapas, upprätthållas men också förändras av en ledare. De menar att om 
det sker ledarbyte i ett skikte som fungerar som betydande för kulturen kan verksamhetens 
kultur också förändras. Trots att det finns en tro om att ledare kan påverka arbetskulturen på 
olika plan är det enligt Wilson (2017) fortfarande av betydelse att komma ihåg att anställda i 
en arbetskultur inte bör ses som passiva objekt som går att kontrollera. Både enskilda men 
också en grupp eller flera grupper anställda kan alltid acceptera, förneka, reagera, omforma,  
samtycka, protetstera eller anpassa sig enligt de krav som t.ex. ledningen eller förmannen 
ställer.
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Arbetsmiljöns påverkan på lärkulturen 
Idag handlar det inte enbart för organisationer om att anpassa sig efter samhälleliga 
förändringar. Suryani (2012) menar att det är av betydelse för en organisation att ständigt 
klara av att scanna av den föränderliga omgivningen och lära sig utav den. För att som 
organisation klara av att maximera sin kapacitet och kunskap måste den också inse att det 
handlar om lärande hos organisationens medlemmar. För att skapa lärande handlar det för en 
lärande organisation om att fokusera på verksamhetens lärkultur. För att klassas som en 
lärande organisation med en stark lärkultur bör enligt Suryani tre värderingar i organisationen 
eller delar av organisationen stå i fokus. Dessa tre värderingar är att det finns en vilja hos 
medarbetarna att: för det första lära genom erfarenheter, för det andra vara beredda på att lära 
genom att ta risker, och för det tredje att lära sig genom missag eller misslyckanden. 
Attityden till att lära och utveckla kunskap i en arbetsgrupp handlar om värderingar anknutna 
till lärande i arbetskulturen. Lärandet är inte heller ett fenomen som bör ses som något som 
sker över en utbildningsdag. Det är något som kan ske när som helst under en vanlig dag i 
utförandet av vardagliga arbetsuppgifter. (Granberg & Ohlsson, 2011.) Arbetskulturen kan 
ibland vara svår att greppa och bör istället betraktas som en plats där medarbetare i en 
arbetsgrupp samspelar med varandra. Platsen där samspelet sker kallas arbetsmiljö 
(Kaufmann & Kaufmann, 2016.) Enligt D’Oliwa (2018) bör en arbetsmiljö inte endast ses 

som en miljö på arbetsplatsen där det handlar om att förebygga olyckor och ohälsa i. 
Arbetsmiljön bör också ses som en miljö vilken innehåller medarbetares inflytande, 
möjligheter att lära och utvecklas, samarbete och sociala kontakter. 
Enligt Granberg och Ohlsson (2011) är det viktigt att beakta arbetsmiljön som en betydande 
del när det kommer till att främja lärande på en arbetsplats, oavsett om det handlar om det 
individuella eller det kollektiva lärandet (Granberg & Ohlsson, 2011, s. 12). Kock (2014) 
lyfter fram begreppet ”delaktighet” som något som gynnar lärande i en arbetskultur, och 
därför också något som bör tas i beaktande i arbetsmiljön. Han beskriver delaktighet utgående 
från fyra dimensioner: kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt och mänskligt 
hänsynstagande i form av en humanistisk grundsyn. När arbetstagare upplever att de 
har.kontroll över arbetsuppgifterna och deras utförande handlar det om möjlighet till att 
uttrycka sina åsikter och genomföra förändringar som krävs. Det aktiva förhållningssättet 
innebär att som medarbetare kunna påverka verksamhetens utveckling, vilket Kock menar är 
starkt anknutet till lärande på arbetsplatsen. Att som medarbetare uppleva känslan av
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delaktighet betyder att faktorer som ökad motivation, engagemang, kommunikation, 
samarbete och ens egen arbetsförmåga kan förbättras. 
En god arbetsmiljö för att främja lärande på arbetsplatsen kan ändå betyda olika saker 
beroende på bransch. Enligt Runsten och Werr (2016) kan man tala om både psykologiska 
och fysiologiska faktorer som på en arbetsplats kan komma att begränsa en lärfrämjande 
arbetsmiljö. Vad gäller psykologiska påverkningsfaktorer beskrivs människans egen 
referensram som avgörande för att kunna ta in ny kunskap och på sätt lära sig något nytt. Med 
referensram betyder hur vi som personer ”ser” på saker i vår omgivning och är en stor del av 
den unika personen och dennes tolkningar av omvärlden.  
Människans referensram är alltså inte stabil utan omprövas ständigt vid nya intryck och 
erfarenheter i en värld i konstant förändring. Referensramen fungerar som en slags 
skyddsmantel likaväl som den fungerar som en förbannelse. Referensramen är avgörande vad 
gäller människans kunskapshantering och bestämmer om vi vill lära oss nya saker eller inte. 
Oftast är det så att vi är mer villiga att ta till oss kunskap som passar in och som kan 
integreras i vår referensram, istället för att göra en omprövning av den. Det betyder att vi är 
mycket mer benägna att behålla den gamla kunskapen än att ta in ny. Denna process är rätt så 
omedveten hos de flesta, men också helt naturlig. Skulle varje människa ta till sig alla nya 
intryck och erfarenheter och ständigt ompröva referensramen skulle det skapa kaos i tankarna 
och det skulle inte vara möjligt att tolka omvärlden. (Runsten & Werr, 2016.) 
Det finns ändå faktorer i t.ex. en arbetsgrupp som påverkar referensramens chans till 
omprövning och som gör att det känns lättare att ta in ny kunskap och på det sättet övervinna 
den gamla kunskapen. Förutom människans genetik, tidigare erfarenheter, kunskap och 
sinnesstämning har den sociala miljön en central betydelse för lärandeprocessen. På grund av 
att lärande kopplas till både identitet och självbild blir det också sårbart för relationer. Det 
betyder att en arbetsmiljö där relationerna till t.ex. kollegor och förmän är tillitsfulla och 
trygga också gynnar förmågan att lära och inhämta ny kunskap. (Runsten & Werr, 2016.) 
Day, Kelloway och Hurell (2014) poängterar de sociala interaktionerna på arbetsplatsen som 
en viktig psykologisk faktor för att medarbetare ska våga bidra i arbetsgruppen. De menar att 
genom goda sociala interaktioner föds även känslan av respekt mellan medarbetare. Känslan 
av en respektfull arbetsmiljö utgörs av att man som medarbetare känner att man hör hemma i 
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gruppen genom att kunna delta i diskussioner och att man möts av förtroende när man delar 
med sig av egna åsikter och upplevelser. 
Runsten och Werr (2016) menar att de fysiologiska påverkningsfaktorerna handlar om hur 
vår hjärna fungerar och utvecklas genom ett begränsat tänkande. Precis som resten av 
kroppens system har en begränsad funktion beroende av belastning och energi har hjärnan 
också ”spar-” och ”brännfunktion”, en överlevnadsstrategi. Hjärnan bör kunna spara energi 

samtidigt som den också mer explosivt måste kunna förbruka mycket energi i vissa 
situationer. I sin enkelhet kan man därför konstatera att hjärnan är uppbyggd på två olika 
system (hädan efter kallade system 1 och 2). System 1 handlar om att göra saker mer på rutin, 
använda invanda lösningar utan att behöva tänka efter eller anstränga sig. När system 1 
används sker inte särskilt mycket lärande eftersom att lära sig nya saker kräver energi, att 
ompröva referensramen kräver energi. När system 2 tas i bruk sker oftast något oväntat, ett 
plötsligt hot eller nya alternativ dyker upp och hjärnan tvingas att öka fokus, att reflektera och 
tänka efter, att ompröva och jämföra. Hårda ansträngningar som tar energi men som också 
ökar det djupa lärandet hos individen.  
För att kunna dra nytta av dessa två system på bästa sätt krävs det också att hjärnan vet när 
den hamnar i det ”vanliga” läget och bara rullar på system 1. För att kunna ”veta” detta krävs 

det en medvetenhet kring den egna referensramen och dess funktion. När det kommer till att 
lära sig nya saker är varken en arbetsmiljö som utgörs av endast effektivitet och rutiner eller 
en arbetsmiljö som utgörs av ständigt omorganisering och ny kunskap gynnsam för 
lärandeprocesser. Utmaningen ligger i att lyckas skapa en arbetsmiljö där system 1 och 2 kan 
vara i balans utan att något av systemen slår ut det andra. T.ex. kan ett osunt socialt klimat 
skapa stress som utgörs av social otrygghet och misstro på en arbetsplats totalt slå ut system 
2. Om system 2 slås ut betyder det att både viljan att skapa ny kunskap (av psykologiska skäl) 
och förmågan att bearbeta ny kunskap (av fysiologiska skäl) minskar. (Runsten & Werr, 
2016.) 
2.3 Kollektiva lärprocesser inom olika organisationsstrukturer 
Organisationspedagogiken definieras av ett intresse för lärvillkor, innehåll och processer. 
Området som berör villkor för lärandet handlar om förutsättningar för att lärande ska kunna
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ske både på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Villkoren är inte absoluta utan behöver 
förstås som föränderliga vilket betyder att en del av dem är nödvändiga men inte tillräckligt 
tillfredsställande för att lärande ska skapas. De behöver även förstås som både yttre och inre 
vilket betyder att yttre omständigheter som t.ex. organisationsstrukturer samt inre 
omständigheter som t.ex. en individs egen uppfattning är båda saker som påverkar dessa. 
(Granberg & Ohlsson, 2011.) 
När lärandet sker skapas processer som i detta sammanhang kallas lärprocesser, dvs. 
förändringar som skapas med avsikt att utföra handlingar genom den egna förståelsen och 
förmågan. Innehållet i lärandet är det som lärs in och det som bildar kärnan i det som 
förändras (Granberg & Ohlsson, 2011.) Lärprocesser innebär att identifiera och skapa 
förståelse av gruppens uppgifter, vilket i sin tur utvecklar handlingsalternativ för hur 
uppgifterna skall utföras (Granberg & Ohlsson, 2005, s. 227). Allt som lärs in har ett innehåll 
vilket förstås och utförs på ett sätt eller ett annat. Något som även hör till 
organisationspedagogikens intresse är en organisations samordningsprocesser, handlingar och 
resurser som formas till utförande i organisationen. Samordningsprocesserna sker när 
organisationens medlemmar samspelar med varandra genom kommunikation och interaktion 
som påverkar dem själva i deras utförande av arbetsuppgifter. Genom att förstå och förbättra 
villkor för lärande kan man lättare ta tillvara samt utveckla kollektiva lärprocesser inom 
organisationer. (Granberg & Ohlsson,  2011.) 
Kollektivt lärande kan ha en betydelse ur ett kognitivt perspektiv, en annan vid sociala 
sammanhang och en del menar att begreppet hör till organisationsfaktorer (Granberg & 
Ohlsson, 2005, s. 228). Stedt (2013) pekar på omgivningens betydelse för medarbetares 
möjligheter att lära av varandra i arbetslivet inom skolvärlden. Detta för att uppmärksamma 
på vilka sätt medarbetare på en arbetsplats formar villkor för samarbete. Villkoren skapar 
möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse i arbetslivet. För 
att det ska kunna ske erfarenhetsutbyte mellan medarbetare har hanterandet av konflikter och 
friktioner i deras arbetsutövande stor betydelse. En annan betydande faktor anses vara att se 
sina medarbetare i deras individuella arbetsutförande. Genom det kan medarbetare själva öka 
förståelsen för möjligheter till lika igenkänning av arbetsrelaterade uppgifter och situationer 
som kan uppstå i olika sammanhang.  
Paralleller kan dras till vårdbranschen där enligt Bunniss, Grey och Kelly (2010) även 
förståelse för andras yrkesroller behövs och genom att dela med sig av sin kunskap och 
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problem kan samarbetet förbättras och kollektivt lärande skapas. Inom vården kan 
yrkesrollerna skilja sig åt ganska mycket vilket kan göra att barriärer skapas och det 
kollektiva lärandet förhindras. Till skillnad från skolvärlden och vården kan det kollektiva 
lärandet se annorlunda ut när det kommer till ingenjörers arbete där det enligt Döös & 
Wilhelmsson (2005) i större utsträckning handlar om att dela kunskap och göra intryck på 
andra för att öka det kollektiva lärandet. Inom teknikbranschen behöver det inte handla om 
fysiska möten där konkreta problem diskuteras tillsammans eller en förståelse för andras 
yrkesroller utan lärande kan ske via fråga-svars-aktiviteter vilka förbättrar samarbetet och 
ökar kunskapsöverföringen.  
2.4 Ledarskap för kollektivt lärande 
Det finns många teorier om ledarskap, olika ledarkapsstilar och varför ledarskap egentligen 
behövs. I detta delkapitel har jag valt att titta på vad som kännetecknar ett ledarskap inom 
organisationspedagogiken och hur detta ledarskap kan inverka på kollektivt lärande.  
Inom organisationspedagogiken anser man att en ledare fungerar mer som en lärare än en 
chef. Ledaren ska vara pedagogisk och därmed skapa en ”lärfrämjande” miljö för 

arbetstagarna. Ledarskapet liknar ett faciliterande ledarskap, det vill säga någon som 
underlättar och ger möjlighet för medarbetare att synas och höras lika mycket. Alla 
medarbetares lärande och utveckling av kunnande är lika viktiga (Döös, Johansson & 
Wilhelmsson, 2015.) Granberg och Ohlsson (2011)  menar att ledaren har en viktig roll 
gällande att skapa förutsättningar för kollektivt lärande i ett team. Han menar att ledaren i ett 
sådant här sammanhang måste ge sina medarbetare förtroende och ansvar för att de ska kunna 
utvecklas personlighetsmässigt och kunskapsmässigt för att kunna bidra till det kollektiva 
lärandet i en organisation. 
Enligt Döös, Johansson och Wilhelmsson (2015) eftersträvas ett lärorienterat ledarskap inom 
organisationspedagogiken. Lärorienterat ledarskap definieras som ingripande i lärprocesser 
vilka är anpassade i utförandet av arbetsuppgifter. Detta hänsynsantagande kan ske genom 
två olika typer av pedagogiska ingripanden; direkt och indirekt. Det direkta pedagogiska 
ingripandet kan betyda att en ledare använder sig av kommunikativa handlingar i form av 
samtal. I samtalen berättar ledaren åt en lärare att det är viktigt samarbeta med kollegorna på 
skolan. Ett sådant ingripande kan vara lätt att göra men effekten på situationen kan vara 
begränsad. Indirekta pedagogiska ingripanden handlar istället om att göra små förändringar i 
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till exempel en arbetsgrupp så att arbetsuppgiften påverkas. I denna indirekta handling kan en 
ledare ändra ett schema så att två lärare måste samarbeta under en lektion och då tillsammans 
vara ansvariga för undervisningen. Dessa indirekta ingripanden skapar förändringar på 
arbetsplatsen och har visat sig vara en betydande faktor för att förebygga missöden i form av 
onödiga konflikter eller riskfyllt beteende bland medarbetare.  
Enligt Yukl (2009) kan ledare direkt uppmuntra till och möjliggöra det kollektiva lärandet i 
en arbetsgrupp genom verbal kommunikation och handlingar. De kan också indirekt influera 
lärandeprocesser genom att implementera och modifiera program, system och strukturer som 
kan underlätta och stödja det kollektiva. Exempel på handlingar som verkar fungerande för 
kollektivt lärande har visats vara:  

 Att uppmuntra medarbetare att ifrågasätta metoder och undersöka nya innovativa arbetssätt för att öka effektivitet  
 Uppmuntra till och möjliggöra anskaffning av färdigheter som behövs för att möjliggöra kollektivt lärande hos individer  
 Förstärka värdet av att lära sig genom nya erfarenheter och poängtera vikten av att vara öppen för ny kunskap för att skapa en lärande kultur i organisationen  
 Hjälpa sina medarbetare att uppmärksamma situationer där viktiga lärdomar gjorts och vilka positiva eller negativa följder det kan ha för organisationer  
 Uppmuntra medarbetarna till reflektion för identifiering av effektiva och ineffektiva arbetsprocesser  

Han menar också att alla ledare oavsett position i en organisation kan hjälpa till att bygga och 
upprätthålla en arbetskultur där lärande, nytänkande, experiment, flexibilitet och förbättring 
värderas högt.  
Runsten och Werr (2016) pratar om fyra delstrategier som bör ses över och implementeras för 
att upprätthålla det kollektiva lärandet. De fyra delstrategierna är representationsstrategin, 
relationsstrategion, reflektionsstrategion och integrationsstrategin. Begreppet ”strategi” 

betyder enligt Berglund och Sewerin (2017) en långsiktig plan och en inriktning när ett beslut 
ska fattas. Beslutet påverkar resursanvändning, kompetensutveckling och arbetssätt i t.ex. en 
organisation. Representationsstrategin handlar enligt Runsten och Werr (2016) om hur t.ex. 
en ledare i en organisation framför saker för att skapa en mening med det medarbetarna gör. 
Meningsfullheten och nyttan i arbetet är en avgörande faktor för att kunna fatta beslut och 
skapa ett eget omdöme av situationer som sker. Det betyder att ledaren bör klara av att skapa 
förutsättningar och tydlighet i lärandeprocesserna. Relationsstrategin handlar istället om 
arbetsgruppens relationer till varandra. Det har visat sig att ett gott socialt klimat är av 
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betydelse för att kunna ta till sig ny kunskap av andra. Denna strategi handlar för ledaren om 
att titta på arbetsplatsen och fundera om det finns de gynnsamma relationer som utgör 
grunden för högt lärande och om inte, fundera på vilka verktyg och arbetssätt som kan främja 
dessa relationer. Ledaren bör därför arbeta för att skapa bevara en känsla av förtroende och 
trygghet i arbetsgruppen.  
Reflektionsstrategin utgörs av medarbetares och arbetsgruppers förmåga att reflektera över 
problemformulering. I många fall är det oftast lättare att fundera på problemlösning än på 
problemformulering, vilket kan leda till motsägelse i logiken för att lyckas komma vidare vid 
utmaningar i verksamheten. Det finns arbetsmiljöer som tenderar vara mer komplexa än 
simpla och när stress uppstår kan det vara lättare att snabbt vända blicken mot hur det 
upplevda problemet ska lösas istället för att fundera på vad det verkliga problemet är. Det är 
därför viktigt att ledaren kan möjliggöra tid för reflektion i arbetsvardagen och på så sätt 
också öka lärandet hos arbetstagarna. Den fjärde och sista strategin är integrationsstrategin, 
vilken handlar om att förstärka och synliggöra arbetsgruppens individer och deras förmågor. 
Det finns inte särskilt många organisationer idag som kan räkna med att klara sig på 
marknaden endast genom att införa strama ramar och hårda strukturer. Det är istället ofta 
avgörande hur det spontana samarbetet sker på arbetsplatsen och hur arbetstagarna oförutsagt 
koordinerar sig genom arbetsuppgifter och löser problem. Det är därför viktigt att 
organisationen och dess medlemmar är medvetna om hur grupper påverkas av sina deltagare 
och deras beteenden. För en ledare är det därför viktigt att vara medveten om att genom att 
uppmärksamma och visa omsorg kan arbetsgruppens medlemmars motivation öka och 
förmågan att bidra i arbetet med sina lärdomar och erfarenheter förbättras. (Runsten & Werr, 
2016.)  
2.5 Sammanfattning  
Kollektiva lärprocesser utgår från det individuella lärandet hos varje individ men beskrivs 
som en process där individer lär sig i grupp genom att dela med sig av egna tankar, 
erfarenheter och kunskap för att skapa mening i den kontext man befinner sig i. När 
medarbetare i en arbetsgrupp interagerar med de andra medarbetarna skapas en 
tolkningsprocess hos varje enskild individ, vilken kan komma att omarbeta de egna åsikterna 
och därmed utveckla nya sätt att tänka och göra saker i verksamheten. Den kontext som det 
kollektiva lärandet äger rum i påverkas även av den arbetskultur arbetsgruppen befinner sig i 
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och hur lärmiljön gynnas eller hindras av olika faktorer. Både den sociala och fysiska 
arbetsmiljön kan därför medföra både hinder och stöd för det kollektiva lärandets utveckling.
En arbetskultur som fungerar lärfrämjande är en miljö där arbetstagarna utmanas tillräckligt 
utan att utsättas för alltför mycket prövningar eller för lite. Ett tryggt och tillitsfullt socialt 
klimat som ger individen möjlighet att både bränna och spara energi är det optimala för att 
lära i så stor omfattning som möjligt.  
Ledarskapet för kollektivt lärande har bland annat inom organisationspedagogiken liknats 
med en faciliterande ledarskapsstil. Organisationspedagogiken kallar därför detta sätt att leda 
för lärorienterat ledarskap och betyder att lärande möjliggörs genom indirekta och direkta 
pedagogiska ingripanden på en arbetsplats. För att kunna ha en hög kvalitet på lärande på en 
arbetsplats behöver en ledare eftersträva och upprätthålla en arbetskultur där lärande, 
nytänkande, experiment, flexibilitet och en vilja att ständigt förbättras värdesätts. En 
arbetskultur som har en ledare som klarar av att skapa förutsättningar och tillit, förtroende 
och trygghet, tid för reflektion och ge uppmärksamhet som att visa omsorg inverkar positivt 
på det kollektiva lärandet. 
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3 Forskningsstrategi och genomförande 
Den empiriska delen av avhandlingen grundar sig i kvalitativa forskningsmetoder och har 
följt etnografiska principer. Datainsamlingen har skett i form av deltagande observationer av 
och intervjuer med både en ledare och dess anställda i deras gemensamma arbetskultur.  Det 
har därför skett en så kallad metodologisk triangulering mellan metoder i studien. Denna 
form av triangulering lämpar sig enligt Denscombe (2016, s. 221–222) när en forskare vill 
jämföra fynden från en vinkel med fynden från en annan för att få så många perspektiv som 
möjligt.  
Till följande kommer etnografin som metodologi inom kvalitativ forskning presenteras till 
följd av syfte, forskningsfrågor och kulturen i relation till etnografin. Därefter presenteras den 
metodologiska trianguleringen mellan metoder i form av hur datainsamlingen planerats och 
genomförts. I samma kapitel kommer även mötet med fältet beskrivas, databearbetning och 
analysmetod att tas upp och avslutas med etiska överväganden i relation till etnografin.  
3.1  Etnografi som metodologi inom kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning handlar om att förstå ett visst fenomen genom att komma nära det man 
forskar om. Närheten till fenomenet kan ske genom öppen interaktion mellan forskare och 
informant eller fält. Den kvalitativa forskningens data samlas ofta in genom text och har ett så 
kallat induktivt tillvägagångssätt, vilket betyder att den är både explorativ och empiridriven. 
(Tjora, 2012, s. 16.)  
Enligt Berg (2009, s. 8) söker kvalitativ forskning svar genom att utforska olika delar av 
sociala omgivningar och de individer som är en del av dessa. Kvalitativa forskare är mest 
intresserade av hur människan organiserar sig själv i den omgivning de befinner sig i och hur 
dessa människor begripliggör deras omgivning med hjälp av bland annat symboler, ritualer, 
sociala strukturer och roller.  
Ett sätt att undersöka en social omgivning och dess aktörer inom kvalitativ forskning är att 
använda sig av etnografi som forskningsstrategi. Detta på grund av att etnografin har ett 
intresse för sociala fenomen i samhället (Suryani, 2008, s. 117). ”Etnografi” som begrepp 

betyder ”beskrivningar av folk och kulturer” och används oftast som underlag till att skaffa 

kunskap om det dagliga livet i en social omgivning. Etnografin som forskningsmetodologi 
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utvecklades under det tidiga 1900-talet under fältarbeten i främmande länder (Arvastson & 
Ehn , 2009.) Fältarbeten utfördes av så kallade socialantropologer, vilka enligt Denscombe 
(2016) strävade efter att skaffa sig kunskap om mindre folkstammars kultur runtom i världen 
där de ännu inte blivit utsatta för industrialiseringens vandalisering. Folkstammarna som 
studerades av antropologerna ansågs ofta vara utsatta och var i behov av att kartläggas innan 
deras existens i samhället riskerade att upphöra. Den etnografiska forskningsstrategin har 
spridits och utvecklats tack vare socialantropologerna och sedan utvecklats till dagens 
etnografi. Etnologer och andra forskare började senare använda metoderna även i det egna 
samhället och idag står etnografin enligt Arvastson och Ehn (2009, s. 19) som bas för den 
största delen av kultur- och samhällsforskning där det rör sig om fältarbeten på både stora och 
små platser runtom i världen.  
Inom etnografin vill man enligt Hammesly (2006) i första hand titta på vad människor gör 
och säger i relation till en särskild omgivning. För att kunna titta på människans uppfattningar 
och handlingar kan det i dessa fall betyda att forskaren bör vara involverad i den relevanta 
omgivningen under förhållandevis lång tidsperiod och där också genomföra någon form av 
intervju för att därmed få aktörernas perspektiv på fenomenet som undersöks. Som etnograf 
är det viktigt att försöka förstå de perspektiv de studerade människorna har för att analytiskt 
kunna förklara och beskriva aktiviteterna och handlingarna de är inblandade i. Detta på grund 
av att det ofta kan skilja på hur människor ser på deras omgivning och hur de agerar i den.  
Förhållningssättet till vad som tidigare ansågs vara tillräckligt lång tid för att som etnograf 
undersöka en kultur eller en social omgivning har enligt Suryani (2008) under de senaste 
årtionden ändrats. För de socialantropologer som var verksamma från 20-talet tills slutet på 
90-talet handlade etnografin om att undersöka ett fenomen i en kultur mer eller mindre 
dygnet runt. Gärna också under ett helt år eller mer. Fältarbetet innebar då också allt från at t 
delta i gruppens aktiviteter i olika grader till att kartlägga omgivningen genom ritningar och 
samla in föremål från den studerade miljön. Under de senaste tio till 15 åren menar 
Hammersly (2006) att etnografer inte längre lika ofta befinner sig i den studerade gruppen 
och kulturen dygnet runt och under flera år. Det här på grund av att många etnografer idag 
fokuserar mer på vad som händer på en specifik arbetsplats eller i en social institution under 
deras verksamma timmar. Sådana deltagande observationer kan därför kallas för 
”deltidsobservationer”. 
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3.2 Etnografin i relation till syfte, forskningsfrågor och kulturen 
Under min tid som praktikant på arbetsplatsen funderade jag en del på om jag kunde göra min 
undersökning i organisationen. Jag noterade ganska snart vid min introduktion i 
verksamheten att det pågick en hel del intressant interaktion mellan medarbetarna som jag 
inte lagt märke till på tidigare praktik- eller arbetsplatser. Intresset för hur ledarskapet 
påverkade gruppdynamiken och det kollektiva lärandet uppstod när jag ganska tidigt 
upplevde att förmannen kunde spela en betydande roll för verksamhetens framgång, som 
också kunde vara ett resultat av arbetsgruppens goda sammanhållning. Efter samtal med 
förmannen och några pilotobservationer senare beslöt jag mig för att se om praktikplatsen 
kunde användas som undersökningsfält för mitt intresseområde kring kollektivt lärande.  
Etnografin undersöker hur medlemmar i en grupp eller kultur beter sig, hur dessa ser och 
förstår sin omgivning och uppfattar sin verklighet. Syftet med avhandlingen är därför att 
utforska ett ledarskap som främjar kollektivt lärande i en arbetskultur och genom studien vill 
jag svara på följande två forskningsfrågor:  

1. Hur skapar ledaren förutsättningar för kollektiva lärprocesser i organisationen?  
2. Hur upprätthåller ledaren kollektiva lärprocesser i organisationen?  

Etnografiska undersökningar ska sammanfatta både sociala, kulturella och psykologiska 
aspekter av det som undersöks. Det här på grund av att de är sammanvävda och därför inte 
kan förstås enskilt. En viktig tyngdpunkt inom etnografin är att inte endast undersöka och 
beskriva det som ”är” utan även försöka förklara hur ett fenomen är kopplat till andra delar av 

ett socialt sammanhang. (Denscombe, 2016.) I detta fall är det en viss arbetskultur som 
kommer fungera som det fält som studeras. Under tiden i arbetskulturen kommer jag att titta 
på om det går att identifiera handlingar hos ledaren vilka inverkar på förutsättningar för 
kollektiva lärprocesser och hur ledarens handlande i relation till arbetsmiljön påverkar 
upprätthållandet av dessa i organisationen. Att främja kollektiva lärprocesser handlar om att 
skapa förutsättningar och betyder i det här sammanhanget att genom pedagogiska 
ingripanden lyckas underlätta för dem att skapas och få dem att fortsätta existera.  
Arbetskulturen som studerats omfattar en fysisk arbetsplats som en del av en organisation 
vilken i huvudsak arbetar med pedagogisk verksamhet i form av fritt bildningsarbete. 
Arbetskulturen kan beskrivas som den plats där förmannens och arbetsgruppens medlemmars 
sätt att arbeta, samtala, interagera och handla står i fokus. För att få tillträde till de 
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nödvändiga miljöerna på fältet och i det här fallet arbetskulturen, måste man enligt 
Denscombe (2016, s. 132) i de allra flesta fall använda sig av ”grindvakter”. En grindvakt är 
en person vilken kan hjälpa forskaren att få tillträde till den önskade miljön för fältarbetet. 
Dessa grindvakter fungerar även som en nyckelperson för att göra undersökningen möjlig och 
det är också genom den person som förhandlingarna om tillträdet görs. I studien kom den 
studerade förmannen att fungera som grindvakt.  
3.3 Etnografi som datainsamlingsmetod 
Att samla in data genom kvalitativa forskningsmetoder handlar enligt LeCompte, Millroy & 
Preissle (1992) om att studera och identifiera ett fenomen genom att använda sig av vanliga 
vardagliga sinnen: örat, ögat och munnen. Genom att lyssna, titta, granska och fråga kan man 
samla in olika typer av material i olika syften och vanliga metoder är observation, intervju 
och arkivundersökning.  
Observation och samtalsintervjuer är därför väsentliga som datainsamlingsmetoder inom 
etnografin. (Denscombe, 2016, s. 91–92.) Inom etnografin är forskaren ofta själv närvarande i 
det som undersöks och metoder som ofta används är (deltagar)observation och intervjuer 
genom samtal (Arvastson & Ehn , 2009, s. 19). Genom att interagera med medarbetare i den 
undersökta organisationen kan man som forskare medvetet medverka i organisationens 
processer och därför påverka forskningens inriktning och hur den bedrivs (Granberg, Otto & 
Ohlsson, Jon, 2011, s. 22). 
Genom att använda sig av fältarbete kan man enligt Denscombe (2016) observera och ge 
detaljerade beskrivningar av människor, deras beteenden, kulturer och naturliga miljö. En 
viktig aspekt vad gäller till exempel observation inom etnografin är att observationerna bör 
vara både detaljrika och djupa. Därför eftersträvar man att kunna relatera specifika handlingar 
eller händelser i relation till det kulturella sammanhanget. En annan viktig aspekt att komma  
ihåg när man utgår från ett etnografiskt perspektiv är de vardagliga rutinmässiga handlingarna 
som inträffar. De alldagliga och vanliga händelserna i det sociala livet på fältet är lika viktiga 
som de mer speciella händelserna som inträffar.  
Enligt Arvastson och  Ehn  (2009) brukar man tala om ”den etnografiska blicken”, 
skicklighet i att se, förstå och beskriva ett fenomen. Speciellt ur ett kulturellt perspektiv. 
Även om tyngdpunkten ligger på det som ögat ser, betyder det inte att andra sinnen utesluts. 
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Etnografin är inte enbart en upplevelse som setts genom ögat, utan kan även handla om andra 
sinnesintryck som ljud, dofter och sättet att vidröra andra.  
Etnografins kärnpunkt är att skapa en större helhetsbild av ett fenomen när det kommer till 
både sociala, kulturella och psykologiska aspekter i samhället. Detta på grund av att 
aspekterna är så pass integrerade att det inte är möjligt att tolka någon av dem utan att beakta 
de andra. (Denscombe, 2016.) Jag har därför valt att genomföra datainsamlingen genom att 
använda mig av flera olika metoder som stöder de etnografiska forskningsprinciperna, mitt 
syfte och mina forskningsfrågor: att fråga, lyssna och observera (LeCompte, Millroy, & 
Preissle, 1992, s. 19.)  
Datainsamlingen planerades pågå under två till tre månader där några deltagande 
observationer utfördes innan första gruppintervjun inträffade. Jag valde att observera både 
formella och informella möten där förmannen på arbetsplatsen deltog. Formella möten var 
månadsmöten, personalmöten, projektmöten och planeringsmöten tillsammans med flera 
medarbetare. De informella mötena var oftast kaffepauser och kortvarigare diskussioner i 
förbifarten. Planen utgick från att observera de utvalda miljöerna en tid utan att riskera att 
rubba den naturliga miljön på arbetsplatsen i allt för stor grad.   
Observationerna på fältet gjordes slutligen under sammanlagt två månader hösten 2018, i 
genomsnitt en och en halv dag i veckan. Några av gångerna var heldagar och andra endast 
halvdag, förmiddag eller eftermiddag. Sammanlagt observerades sex personal- och 
arbetsgruppsmöten och tio kaffepauser. Jag hade själv kommit överens med förmannen om 
att de dagar som möten inte inföll på så visste ingen på förhand om att jag skulle dyka upp. 
Arbetsgruppens möten var däremot insatta på förhand och därför visste åtminstone 
förmannen om att jag skulle observera dessa tillfällen. 
Observation 
Enligt Arvastson och Ehn (2009) är meningen med observation att träna förmågan att se 
verkligheten på nytt. När man observerar är det ändå viktigt att vara medveten om 
begränsningarna som medföljer och eventuella missuppfattningar som kan uppstå. Genom att 
observera en miljö där människor befinner sig kan man få viktig informat ion om 
samhällslivets funktion, hur olika sammanhang skapar olika beteendemönster och hur olika
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reaktioner förefaller. Etnografiska observationer utförs förvisso i nuet, men det är viktigt att 
inte glömma bort hur stor betydelse både förkunskap, beskrivningar och tolkningar har när 
man som forskare betraktar en händelse eller process. Observationerna pågår därför mycket 
längre på förhand än endast i precis den stund forskaren befinner sig på det observerade 
fältet. När forskaren har beslutat sig för vad som ska undersökas, påbörjas redan 
observationsprocessen genom allt material som ska samlas in, alla frågor som ska redas ut 
samt de problemställningar som bör skapas.  
Denscombe (216) menar att det inom observationsforskningen i huvudsak finns två olika 
typer av observation som används inom samhällsvetenskapen: deltagande observat ion och 
systematisk observation. Systematisk observation har sina rötter i socialpsykologin och 
förknippas mest med kvantitativt data och statisk analys. Metoden används ofta i 
undersökningar som till exempel berör interaktiva miljöer i skolans klassrum. Detta innebär 
att observatören precis som namnet beskriver, använder sig av systematik för att samla in 
data. Här förekommer det oftast fler än två observatörer, vilka alla följer identiska 
observationsscheman för att producera data som motsvarar de andra observatörernas 
iakttagelser. Det här systemet eliminerar bekymret om att data kan variera beroende på vem 
som observerar istället för att data varierar beroende på händelsen som inträffar. Deltagande 
observationen förknippas istället med sociologi och antropologi och tillämpas vid forskning 
som berör sociala gruppers livsstilar, kulturer och övertygelser. Deltagande observation 
förknippas mest med kvalitativt data genom etnografiska infallsvinklar.  
Deltagande observation  
Deltagande observation är en rätt utspridd metod vilken enligt Aspers (2007) utvecklats över 
tiden och som idag används främst inom samhällvetenskaper. När forskare använder sig av 
deltagande observation deltar man i aktiviteter som aktörerna på fältet deltar i. Aktiviteterna 
är sådana som aktörerna dagligen eller ofta tillsammans möts i och forskarens uppgift går ofta 
ut på att observera hur de beter sig i de olika situationerna. Forskaren kan delta i 
konversationer med några eller alla aktörer och därmed få reda på deras tolkningar av 
händelser som observerats. Kritik har ändå riktats mot att forskaren i deltagande 
observationer ska delta i konversationer för att få reda på aktörernas tolkningar av olika 
händelser. Detta på grund av att man anser att forskaren inte ska vara delaktig i skapandet av 
aktörernas tolkningar. Trots detta är ändå kärnan i deltagande observation att forskaren är 
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närvarande på fältet och därför skapar sig en förståelse och tolkning av det som händer i den 
vardagliga praktiken som studeras.  
Observationer ger i huvudsak forskaren viktig information om hur människan beter sig i olika 
situationer i samhället genom det som kan ses. Arvastson & Ehn (2009) menar därför att det 
vara bra att komplettera genom att använda sig av intervjuer. Intervjuer är ett bra sätt att 
samla på sig rik information och som etnograf kan det vara av stor fördel att kunna jämföra 
det som sägs med de egna iakttagelserna av hur aktörerna agerar. Detta har inget att göra med 
vad som är sant och falskt, utan handlar istället om att som forskare få ut ett mer varierande 
material.  
Intervju 
Inom etnografisk forskning används ofta intervjuer för kvalitativ datainsamling. Både semi-
strukturerade intervjuer och gruppintervjuer är vanliga för att undersöka människor attityder 
kring ett fenomen i samhället. Intervjuer används ofta inom etnografin som en kombination 
med observation och dokumentationen sker i huvudsak genom anteckningar och inspelningar 
från fältarbetet och intervjuerna. (Denscombe, 2016.) Enligt Dalen (2007) betyder begreppet 
”intervju” – ”utväxling av synpunkter”. Utväxlingen av synpunkterna sker mellan två 

personer, vilka samtalar om ett på förhand bestämt ämne. Syftet med en intervju är att skaffa 
fram passande och relaterad information om hur människan upplever eller uppfattar olika 
sidor av den egna livssituationen. Just kvalitativa intervjuer passar bra när man som forskare 
vill få insikt om informantens erfarenheter, känslor och tankar.  
Denscombe (2016) beskriver en forskningsintervju som en typ av självrapportering, vilket 
betyder att människan berättar vad de gör, vad de tror och vilka åsikter de säger att de har. 
Inom småskaligare forskning används oftast semi-strukturerade intervjuer eftersom de 
fungerar bra när det kommer till att undersöka attityder kring ett fenomen men också för att 
undersöka frågor i detalj. Semistrukturerad intervjumetod är också den vanligaste 
intervjumetoden inom kvalitativ forskning.  
Semistrukturerad intervju 
I fall där semistrukturerad intervju används har forskaren på förhand utarbetat tydliga frågor 
som läses upp, men som vid behov kan följas upp med en kortare tilläggsfråga. Strukturen 
följs ändå genom att forskaren följer den ordning som frågorna skapats i. I semistrukturerade 
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intervjuer finns det begränsade möjligheter för den som blir intervjuad att synliggöra sitt 
perspektiv i frågan. Metoden används oftast av forskaren som en 
informationsinhämtningsmetod inom etnografin. (Aspers, 2007.) 
Att använda sig av personliga intervjuer är enligt Denscombe (2016) relativt lätt att arrangera. 
Rent praktiskt krävs det inte så mycket mer än att få intervjuarens och forskarens kalendrar 
att matcha under en viss tidpunkt. Efterarbetet kräver inte heller allt för mycket eftersom det 
är rätt så enkelt att endast lyssna till en persons röst när transkriberingen av intervjun 
påbörjas. Även om personliga intervjuer kan ge värdefull intervju, så kan nackdelen vara att 
de begränsar antalet åsikter och synpunkter som kunde vara bra att inräkna i 
forskningsprojektet. Ett sätt att lösa dilemmat med att inte få tillräckligt med data från en 
personlig intervju vara att använda sig av gruppintervjuer. Istället för att få en persons 
synpunkt på ett fenomen kan man effektivera datainsamlingen och få flera o lika synpunkter 
under loppet av ett intervjutillfälle. Detta innebär också att forskaren på ett effektfullt sätt kan 
involvera flera deltagare i forskningen och därmed öka representativiteten i data.  
Fokusgruppmetod  
Användningen av fokusgruppmetoder är enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) idag 
ganska vanligt inom de flesta forskningsdiscipliner och intresset att använda sig av metoderna 
ökar stadigt bland forskare inom alla olika forskningsområden. Den allra största ökningen 
kan man se inom forskningsområden som berör genus och klass men också när det kommer 
till utvecklandet av den feministiska forskningen.  
Begreppet ”fokusgruppmetod” kan man praktiskt taget dela in i två delar: fokusgruppintervju 

och fokusgruppsdiskussion. Denscombe (2016) beskriver en fokusgruppintervju på ett 
liknande sätt som en personlig intervju, det vill säga att intervjuaren står i centrum för den 
växelverkan som sker. Frågorna och svaren styrs av intervjuaren men skillnaden är att 
intervjuaren får flera än ett svar på frågorna som ställs, förutsatt att flera ger sitt svar på 
frågan som ställs. Gemensamt inom både fokusgruppintervju och fokusgruppdiskussion är att 
forskaren sammanfört en liten grupp människor för att undersöka deras attityder, 
uppfattningar, känslor och idéer kring ett speciellt ämne.  Tiden för både diskussionen och 
intervjun kan vara allt från en och en halv till två timmar och gruppstorleken kan variera från 
sex till tio deltagare. Både fokusgruppdiskussioner och fokusgruppintervjuer kan ändå ha 
mindre deltagare eftersom många forskningsprojekt är av mindre skala. Att ha mindre 
deltagare är även ofta en nödvändighet när det kommer till det  praktiska arrangemanget
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eftersom det kan vara svårt att få sex till tio deltagares tidtabeller att gå ihop.  
Det går alltså att konstatera att datainsamlingsmetoder inom etnografin inte behöver 
begränsas till en, utan kan bestå av flera olika metoder för att bättre kunna skapa sig en 
helhetsbild av fenomenet man undersöker. Genom att använda mig av flera olika sinnen 
kunde jag som forskare samla in olika typer av data som berörde ledarskapet och det 
kollektiva lärandet och på så vis skapa mig kunskap om vad fenomenet uppfattades som och 
hur det kunde se ut på fältet.  
Pilotobservationerna och provintervjun 
Det är av fördel att göra några pilotobservationer vid planer på att arbeta med observation 
som datainsamlingsmetod. Detta eftersom det inom etnografin är av betydelse att göra 
förundersökningar för att som forskare kunna närma sig fältet innan beslutet om vilket sätt 
det ska göras på är taget. Det är också av betydelse när det kommer till att undvika dyra 
misstag och eventuella felbedömningar av forskningsansats och datainsamlingsmetod. 
(Aspers, 2007.) Enligt Dalen (2007) måste åtminstone en provintervju genomföras innan den 
eller de tänkta intervjuerna görs. Detta för att som intervjuare kunna testa den egna 
intervjuguiden men också för att förbereda och testa det egna agerandet i situationen. Efter 
provintervjun finns det möjlighet att korrigera frågor som bör ändras på och fundera på hur 
man själv uttalar sig och reagerar på svar som intervjuare.  
Jag valde att göra några pilotobservationer under slutet av min praktik. Ett beslut som togs 
efter att förmannen gett sitt godkännande och det skrivits ett samarbetsavtal för att använda 
arbetsplatsen som fält för undersökningen. Pilotobservationerna genomfördes genom 
deltagande observation under några kaffepauser och informella möten. Från 
pilotobservationerna kunde jag urskilja två faktorer som noterades ett flertal gånger och som 
jag också kunde koppla till det kollektiva lärandet på en arbetsplats: kunskapsintegration och 
kollektivt engagemang. Pilotstudien genomfördes genom observationsprotokoll som jag 
förvarade vid mitt skrivbord. Jag använde här inte bandspelare utan skrev ner mina 
observationer i ett observationsprotokoll snarast möjligast efter att jag hade noterat dessa.  
Jag genomförde också en provintervjuintervju med en förman i liknande position någon 
vecka innan intervjun hölls med ena delen av arbetsgruppen och två veckor innan intervjun 
med den förman som skulle studeras. Trots att det fanns en skillnad i deras organisationer där 
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intervjuguiden. Ingen provintervju genomfördes med en arbetsgrupp eftersom det upplevdes 
för tidskrävande att hitta en homogen grupp som kunde liknas med den utvalda gruppen och 
få antalet deltagare att hitta en gemensamt passande tid för genomförandet.  Frågorna till 
förmannen och arbetsgruppen kom ändå att bestå av liknande frågor och struktur men ur två 
olika perspektiv. Provintervjun gjorde att jag som intervjuare kände mig mer tillfredsställd 
med och säker på att ställa de uttänka frågorna både till arbetsgruppen och förmannen.   
3.4  Urval och avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till att beröra en fristående utbildningsorganisation i Finland. 
Arbetsgruppen som undersökts består av tolv personer och som leds av en person i en 
mellanchefsposition, även kallad deras förman. På den fristående utbildningsorganisationen 
arbetar även en annan mindre arbetsgrupp, men som inte har varit delaktiga i intervjuer men 
delvis varit involverade i observationer som gjorts under kafferumspauser på grund av 
gemensamma utrymmen.  
Orsaken bakom valet av just denna population grundade sig i att jag kunde se kopplingar 
mellan kollektivt lärande och den arbetsgrupp som skulle studeras och att jag hade tillträde 
till arbetskulturen och dess medlemmar sedan tidigare. Kriterierna som kom att stå som grund 
för urvalet var att de alla till stor utsträckning bör befinna sig i en gemensam situation kring 
ett visst område, det vill säga fritt bildningsarbete. Den gemensamma situationen innebar 
också att alla befinner sig under samma tak flera dagar i veckan och har samma förman. 
Arbetsmiljön togs även i beaktande som en tänkbar förutsättning för att kollektivt lärande ska 
kunna ske. Arbetskulturen i gruppen såg också jämlik ut utgående från den inblick jag fick 
under min praktiktid, vilket jag också kopplade till att det kanske fanns samma 
förutsättningar för individuellt- och kollektivt lärande i arbetsgruppen.  
Den viktigaste och kanske största orsaken till urvalet var starkt anknuten till den etnografiska 
metodologin utgångsprinciper: tillträdet till fältet. Eftersom jag var bekant med arbetsplatsen, 
de flesta av dess aktörer och dess arbetskultur innan undersökningen gjordes så uppfattade 
jag att kunde jag observera det som utspelade sig utan att förstöra den naturliga arbetsmiljön i 
allt för stor grad. Gruppintervjuerna bestod av två grupper med tre personer i ena gruppen och 
fyra i den andra. Grupperna skapades utefter hur personerna hade möjlighet att delta och alla 
som hade anmält intresse och kunde delta så deltog under något av de två intervjutillfällena
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som inträffade med en veckas mellanrum. Av den observerade arbetsgruppen deltog sju av tio 
som hade den observerade arbetsplatsen som den de arbetade på dagligen. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) med sammanlagt 18 frågor och 
varade båda i ungefär en timme och 20 minuter. Den reserverade tiden låg på en timme och 
30 minuter. Samtliga deltagare svarade på alla frågor förutom ”är det något mer ni vill 
tillägga” som inte därför inte heller togs med i analysen. 
Intervjun med förmannen inträffade en vecka efter att sista gruppintervjun gjorts och 
genomfördes även med en motsvarande intervjuguide (se bilaga 2) där frågorna följde samma 
innehåll och struktur som för gruppintervjun men var vinklade för att passa en förman och 
inte en arbetsgrupp. Frågorna till förmannen var 19 stycken och förmannen svarade på 
samtliga av dem förutom den 19: onde eftersom hen inte hade något mer att tillägga på slutet. 
Intervjun varade i ca.50 minuter med en reserverad tid på 1 timme.  
Informanterna och deras bakgrund  
Fyra av informanterna i gruppintervjuerna var Pedagogie magistrar, en Politices magister, en 
Politices kandidat och en hade icke-avslutade magisterstudier i pedagogik. Majoriteten av 
deltagarna hade som uppgift att planera fortbildningar medan en arbetade med sociala medier 
och marknadsföring och en mest med konferenser och att producera fortbildningsmaterial i 
form av broschyrer och annat kursrelaterat material. Informanterna hade vid intervjutillfället 
en arbetserfarenhet i organisationen på allt från 23 år till tre månader vid intervjutillfället. 
Grupperna har i redovisningen analyserats som en och samma grupp, även om de vid själva 
intervjun var indelade i två grupper för att få tiden att passa för alla.  
Förmannen var utbildad Pedagogie magister och hade också avlagt en ledarskapsutbildning i 
form av rektorsutbildning och fungerade både som förman och som verksamhetsledare inom 
organisationen. Som förman fungerade hen på den egna arbetsplatsens ort och geografiskt 
även som verksamhetsledare för en annan arbetsgrupp på en annan ort. Arbetsgruppen på den 
andra orten hade däremot en annan verksam förman. Den studerade förmannen hade vid 
intervjutillfället en arbetserfarenhet inom organisationen på nio år varav hen fungerat som 
förman i ungefär fem år. 
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3.5   Möten med arbetskulturen 
Framgång i etnografisk forskning bygger på tillträdet till fältet. Detta tillträde är något som 
forskaren på förhand inte kan ta förgivet utan är ofta något som forskaren bör arbeta aktivt 
för. En av de väsentligaste aspekterna att ta i beaktande när man som forskare rör sig på fältet 
är naturalismen. Det betyder att man som etnograf i allra största möjlighet måste försöka 
undvika att störa den naturliga miljön man befinner sig i. Även om det i vissa fall kan vara 
möjligt för forskaren att genomföra observationer i en miljö utan att bli upptäckt, till exempel 
genom att spela en roll som passar in i situationen, så är det inte alltid att föredra eftersom det 
kan ställa till med etiska problem. (Denscombe, 2016.) Jag inledde mitt första möte med det 
studerade fältet under min praktik på tre månader. Innan praktiken inleddes hade jag endast 
en nyfikenhet på branschen och ett intresseområde för kollektivt lärande i organisationer. 
De flesta etnografer arbetar genom öppen forskning, det vill säga att de genomförs med en 
öppenhet om forskarens roll på fältet. När man arbetar med en öppen forskarroll är eventuellt 
inte etiken längre det största problemet, utan istället får man möta utmaningar i att inte störa 
den naturliga miljön. (Denscombe, 2016.) Eftersom att jag under min praktiktid på tre 
månader kom in i gemenskapen och upplevde mig så pass integrerad kändes det som att jag, 
även som forskare och observatör, kunde röra mig relativt fritt på det utvalda fältet utan att 
förstöra den naturliga miljön i allt för stor utsträckning. Trots att det gick en hel sommar 
mellan praktiken och det att undersökningen startade så upplevde jag vid återseendet på 
hösten med de tidigare medarbetarna att det nästan inte kändes som att jag varit borta mer än 
någon vecka. Samspelet fungerade, diskussionerna flödade och det fanns personer som till 
och med till en början inte ens noterade att jag varit borta ett par månader.  
I formella forskningsmiljöer kallas enligt Denscombe (2016) vissa personer för ”garanter” 

eftersom de går i borgen för att forskarens avsikt är trovärdig och uppriktig. Jag använde mig 
av förmannen på arbetsplatsen som nyckelperson och garanter och presenterade min 
forskningsplan för denne och hur jag hade tänkt att undersökningen skulle se ut. Trots att 
forskaren har fått tillträde till fältet av en nyckelperson kan denne inte alltid röra sig fritt i den 
utvalda miljön utan är fortsättningsvis beroende av nyckelpersonens inflytande på vad som 
får observeras. Det här påverkar givetvis forskningsresultatets karaktär och också vilka 
tillfällen, människor och platser som får användas under processen. Inom etnografin följer 
tillträdet ofta en fortgående process eftersom det kan hända att tillträde under tiden måste
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sökas till nya människor, platser och situationer. Den exakta karaktären av tillträdet är alltså 
därför mycket svårt för etnografen att ange på förhand.  
Jag och min nyckelperson, förmannen på arbetsplatsen, fastslog inte exakta tillfällen när 
observationerna skulle göras på förhand. Detta på grund av att undersökningen skulle göras 
ett par månader i framtiden och en del av tillfällena krävde specifika datum. Vi diskuterade 
ändå på förhand om att det skulle handla om formella möten med hela arbetsgruppen, mindre 
formella möten med en eller några av arbetsgruppen, och informella diskussioner som kunde 
ske när som helst.  
Under möten hade jag som krav att förmannen skulle hålla i trådarna i någon punkt på 
agendan om det var så att hen inte var ordförande för hela mötet. På så sätt kunde jag 
fokusera på förmannens agerande istället för att endast på gruppens dynamik. Under 
kaffepauserna hade jag tur och det visade sig att förmannen var på plats nio av tio gånger jag 
besökte arbetsplatsen utan förvarning. Förmannen på arbetsplatsen hade en tendens att resa 
på grund av arbetet och det var inte ovanligt att hen var på resande fot halva arbetsveckan nu 
som då. Detta kunde ha inneburit att många gånger som jag utan förvarning dök upp på 
arbetsplatsen så var förmannen inte på plats. Det var ändå en risk jag valde att ta när jag 
påbörjade fältobservationerna eftersom jag ville försöka behålla en så naturlig arbetsmiljö 
som möjligt.  
De möten som observerades var allt från mindre teammöten med arbetsgruppen och större 
möten som omfattade högre förmän, den studerade förmannens arbetsgrupp samt en större 
del av organisationens personal. Gruppstorlekarna under mötena kunde därför vara allt från 
sex till 20 fysiskt närvarande personer. Jag väljer att säga fysiskt närvarande eftersom det 
under teammöten med förmannens arbetsgrupp även förekom en mindre grupp på en annan 
ort som deltog via videokonferens.  
Under kaffepauserna deltog allt från fem till 15 personer och kunde inkludera förmannen, 
förmannens förman, arbetsgrupens medlemmar samt annan personal från organisationen. De 
gemensamma kaffepauserna var inprickade två gånger per dag på ungefär 15 minuter per 
paus. Jag som forskare försökte under dessa tillfällen fokusera mest på teamets medlemmar 
och förmannens interaktion eftersom de är de som står i fokus i avhandlingen. Det var ändå 
inte lätt eftersom den övriga personalen hade ofta befann i den observerade arbetskulturen 
som under vissa möten och kaffepauser. Själv stationerade jag mig oftast i kafferummet och
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arbetade vid min egen dator och kunde på så sätt följa med en del av personalen i 
korridorerna och även tiden innan och efter kaffepauserna. Jag valde att inte sitta med datorn 
framme under själva kaffepauserna eftersom det skulle ha kunnat förstöra den naturliga 
miljön. Ingen annan satt ju heller med datorn framme under kaffepausen. 
3.5 Databearbetning och analysmetod 
I denna avhandling har jag i huvudsak använt mig av tematisk analys som påbörjats under 
och precis efter tiden på fältet genom fältanteckningar och memos. Att använda tematisk 
analys innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s. 75) att markera datamaterialets olika 
delar i övergripande delar, dela in återkommande innehåll i mindre teman och att granska 
materialet flera gånger för att ta fram de väsentliga teman som kvarstår kopplat till teorin. 
LeCompte, Millroy och Preissle (1992) presenterar också en liknande analysteknik vilken 
kallas för etnografisk mikroanalys (Ethnographic microanalysis). Den etnografiska 
mikroanalysen består av fem steg: (1) betrakta hela händelsen, (2) identifiera större 
betydande delar för händelsen, (3) identifiera aspekter som organiserar de större delarna i 
händelsen, (4) fokusera på handlingar hos individerna, (5) jämför analyser av fall med 
undersökningens fältanteckningar.  
Databearbetningen är ofta ett av de kritiskaste momenten eftersom det är både tidskrävande 
och viktigt att all data gås genom. Databearbetningen bör ske regelbundet under den 
pågående undersökningen och i någon mån så fort som möjligt efter att ett delmoment av 
undersökningen utförts, t.ex. en intervju eller en observation. (Richards, 2009.) En del av 
databearbetningen är att vid genomförande av intervjuer, transkribera dem så att de 
omformats till text. Transkriberingen kan vara både mer öppen och inte innehålla extra ord 
och pauser som inte tillför något till den kommande analysen. Den transkriberade texten 
fungerar vidare som en del av det empiriska materialet forskaren använder för att senare t.ex. 
kunna koda och analysera det insamlade materialet. (Aspers, 2007.) Vid sidan om de 
transkriberade intervjuerna kan noteringar om icke-verbalt beteende i form av kroppspråk och 
sinnesstämning som gjorts vid eller efter intervjuerna vara av betydelse för databearbetningen 
och den kommande analysen (Dalen, 2007, s. 67). 
Transkriberingen av intervjuerna med arbetsgruppen och förmannen genomfördes nästan 
omgående efter träffarna. Transkriberingen av gruppintervjuerna delades in på några dagar 
eftersom det var tämligen tidskrävande att detaljerat transkribera diskussioner med tre till fyra 
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deltagare på en och en halv timme. Därefter markerades olika delar av den transkriberade 
texten med hjälp av färger för liknande uttalanden i grupperna och hos förmannen. 
Enligt Richards (2009) är ett vanligt sätt vid databearbetning med bakgrund i etnografin att 
använda kodning. Vid kodning handlar det om att se ovanför både det insamlade materialet 
och de enskilda dokumenten i form av t.ex. fältanteckningar. När man tittar ovanför dessa 
kan materialet delas in i olika temaområden och idékategorier. Kategorierna och de olika 
indelade områdena ändras ofta under databearbetningens gång och under analysen.  
En annan viktig del vad gäller kvalitativ forskning handlar enligt Aspers (2007) om 
fältanteckningar eller memos. Fältanteckningar är starkt anknutna till observationer och görs 
antingen under tiden forskaren befinner sig på fältet och observerar eller precis efteråt att 
observationen gjorts. Memon görs ofta i samband med intervjuer eller efter att en intervju 
hållits. Både fältanteckningar och memon kan innehålla forskarens egna reflektioner till 
hypoteser och intryck, vilka både kan vara teoretiskt och empiriskt grundade. Dessa 
anteckningar kan handla om vad som behöver studeras ytterligare, tankar om teman och teori 
och hur den bör testas. Det är viktigt att komma ihåg att dessa anteckningar har en annan 
status än vad själva empiriska materialet har men ändå är av betydelse för studiens analys och 
resultat. Problem kan i detta fall uppstå endast om fältanteckningarna blandas ihop med 
empirin utan tydlig struktur.  
Kodningsprocessen som stått som bas för analysen av resultatet har till en början fungerat 
genom öppen kodning av de transkriberade gruppintervjuerna i relation till den individuella 
intervjun med förmannen. Enligt Dalen (2007) handlar öppen kodning om att identifiera ofta 
förekommande begrepp vilka sedan kan ordnas i mer övergripande kategorier. 
Fältanteckningarna i relation till observationerna bearbetades också genom kodning och i 
detta fall genom axial kodning. Axial kodning är lämplig att använda för att belysa en 
händelse eller en handling i en situation. Genom den axiala kodningen beskrivs det  
sammanhang eller situation som händelsen eller handlingen ägt rum i, reaktioner från 
omgivningen och den som agerar samt hur de inträffade händelsernas konsekvenser. 
Öppen kodning och axial kodning bör trots sina olika namn inte förstås som oberoende av 
varandra. Båda kodningarna passade mitt insamlade datamaterial bra eftersom de gav både  
struktur och frihet inför den kommande analysen. Genom de utplockade kategorierna över 
gemensamma uttalanden i kombination med mina upptäckter genom observationerna och
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fältanteckningarna kodades upptäckterna till övergripande teman, som i det här fallet kom att 
vara ”uppmuntran, ”tillit”, ”öppenhet” och ”omsorg”. 
Meningen med att analysera ett material är enligt Denscombe (2016) att få en ökad förståelse 
för innehållet. När en grundlig undersökning gjorts kan analysens del delas in i tre olika 
områden: beskriva faktorer, förklara funktionaliteten och tolka betydelsen. Inom kvalitativ 
forskning tenderar betoningen av analys falla mycket på forskaren själv, dennes bakgrund, 
värderingar, identitet och förståelse av empirin som samlats in. Forskaren fungerar därför ofta 
som mätinstrumentet själv till en viss mån, men bör med fördel ändå använda sig av någon 
typ av analysmetod.  
Analysen kan genomföras på flera olika sätt men för att kunna återta delar av det insamlade 
materialet inför en analys bör materialet vara kodat. Olika koder väljs därefter ut för att 
granskas noggrannare. Om en kod har temat eller namnet ”kafferum”, så samlar forskaren allt 

material, inklusive memos och fältanteckningar som kopplas till det och analyserar det som 
en del i arbetet. (Aspers, 2007.) Enligt LeCompte, Millroy och Preissle (1992, s. 221) inleds 
ofta analysen redan under fältobservationerna när forskaren väljer att rikta sin 
uppmärksamhet åt ett visst håll i situationen och börjar öppet koda sina iakttagelser.  
Under analysen sammankopplades upptäckterna från både intervjuerna och observationerna 
för kritisk reflektion. Under tiden analysen omformades till flytande text uppkom slutligen de 
kvarstående och övergripande temana ”att uppmärksamma och visa omsorg”, ”låga trösklar 
och höga tak” samt ”forcera barriärer”. Under tiden dessa övergripande teman tog form 
plockades även belysande citat ut för att förstärka resultatredovisningen. Slutligen kom en 
genomgripande faktor i form av delaktighet att kopplas till alla analyskategorier och därmed 
också få en betydande funktion för slutresultatet. Analysen kom slutligen att göras i två 
omgångar eftersom den första analysen inte upplevdes som tillräckligt tydlig och avgränsad. 
Efter den andra analysgenomgången hade fyra huvudrubriker minskats till tre och 
delaktighetens betydelse förtydligats.  
3.6 Etiska överväganden 
All forskning som görs bygger enligt Tjora (2012) på tillit mellan forskaren och den eller de 
som deltar i forskningen. Även om det uttryckligen finns lagar vad gäller etiska regler inom 
forskningen så hör det till att forskaren själv som en del av sin professionalitet, tar hänsyn till 
de som är inblandade i det som undersöks. Detta betyder att man bör ta fasta på en hel del 
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etiska aspekter både vad gäller förvaring av det insamlade datamaterialet och publicering av 
resultatet.  
Att arbeta mellanmänskligt ställer en del krav på forskaren när det kommer till både etiska 
och personliga principer. Etiska problem som kan uppstå vid fältarbete är fler än ett. Enligt 
Aspers (2007) kan forskaren i första hand råka i dilemma när hen fått tillgång till fältet. 
Eftersom det kan vara svårt att få tillgång till det önskade fältet menar Denscombe (2016) att 
forskaren kan hamna i tacksamhetsskuld till den person som släppt in honom eller henne. Ett 
annat dilemma som kan uppstå är när forskaren tillträtt fältet . De aktörer som befinner sig på 
fältet kanske anstränger sig extra för att möjliggöra att forskningen kan äga rum och kan då 
förvänta sig att forskaren ska lösa något problem eller hjälpa dem med hjälp av resultatet. Vid 
intervjuer gäller det också att ta i beaktande de etiska principerna och därför komma ihåg att 
respektera informanternas anonymitet, privatliv och rättigheten att inte tvingas svara på 
frågor som upplevs som obehagliga eller kränkande. Det är också viktigt att komma ihåg att 
informanterna för ha rätt att avbryta intervjun om det inte känns bra.  
Under fältarbetet finns det enligt Aspers (2007) även en risk att forskaren blir vän med någon 
eller flera av aktörerna eftersom hen befinner sig så tätt inpå deras vardag. Forskaren kan 
därför aldrig riktigt gömma sig bakom sin forskarroll utan behöver därför aktivt arbeta för att 
hitta balansen på fältet mellan rollen som forskare och som människa. Det kan också vara bra 
för forskaren att ta avstånd från fältet ibland, både för att arbeta med analysarbetet men också 
för att känslomässigt kunna bearbeta sina erfarenheter av det som observerats. En annan 
viktig etisk aspekt är forskaren måste se till att hålla saker som hen fått ta del av i förtroende 
hemligt och även om det sker saker som forskaren personligen inte tycker om. En del studier 
kan också innebära begränsningar för forskaren. Forskaren kan lätt bli ”en i gänget” vilket 

kan medföra både positiva och negativa följder.  
Det positiva kan vara om rollen ger tillträdetill större delar av fältet men kan om forskaren 
inte är omtyckt enkelt leda till att tillträdet till fältet och situationer kan begränsas.  Etiken är 
ofta svårare för etnografer än för andra typer av forskare. Tillträdet anses också vara en 
nackdel inom etnografin. Det kan för forskaren vara mycket svårt att få åtkomst till de 
önskade miljöerna och dessutom undvika att störa den valda miljöns naturlighet. 
(Denscombe, 2016.) När jag samtalat med förmannen för arbetsgruppen skrev jag ett 
samarbetsavtal för godkännande att genomföra deltagande observationer på arbetsplatsen och 
i deras gemensamma utrymmen. Efter godkännandet av både förman och arbetsgrupp skrev
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vi ett samarbetsavtal om undersökningen och vad den kunde innefatta i stora drag. Jag valde 
att inte vara för detaljerad i samarbetsavtalet eftersom undersökningen kunde komma att 
ändra vid nya upptäckter och frågeställningar under tiden på fältet. Jag var också noga med 
att meddela att alla kommer vara anonyma i observationerna och inte nämnas varken vad 
gäller kön, namn eller ålder. Jag meddelade även att jag respekterar det som sägs i 
diskussioner och samtal under tiden jag observerar och att jag har tystnadsplikt.  
Innan intervjuerna började specificerade jag syftet med avhandlingen, berättade att samtliga 
informanter kommer vara anonyma och att intervjun bandas in. Under början av intervjun 
fungerade de första tre frågorna som öppnande frågor där jag gick in på informanteras 
utbildning, arbetsroller och tid i organisationen. Jag valde att under intervjun inte gå in på 
varken ålder eller kön eftersom jag ansåg att det inte var av betydelse för mitt syfte och för att 
kunna svara på forskningsfrågorna. Genom att undvika både kön och ålder kunde jag även 
stärka anonymiteten hos samtliga deltagare. Efter att intervjuerna transkriberats skickades de 
även till deltagarna och förmannen för godkännande. Deltagarna avgjorde själva om de läste 
genom den transkriberade intervjun men skulle oavsett godkänna det transkriberade 
materialet inför analysen. Samtliga deltagare gav också sitt godkännande utan frågor eller 
kommentarer. Eftersom deltagarna är anonyma och utan definierat kön har jag valt använda 
fiktiva namn på både män och kvinnor i analysen under de presenterade utdragen ur 
intervjuerna. Frågor markerade med kursiv stil utan namn är när jag som forskare ställer en 
följdfråga relaterad till den ursprungliga frågan och gruppens diskussion.



40  
4 Delaktighet genom tre lärfrämjande handlingsmönster  
I följande kapitel kommer jag diskutera de tre olika delarna av trianguleringen som kom att 
forma mitt forskningsresultat genom en tematisk analys: fältobservationerna, 
gruppintervjuerna och den individuella intervjun med förmannen. Fältobservationerna som 
gjorts har varit olika typer av möten samt medarbetarnas gemensamma kaffepauser och några 
diskussioner i korridoren. Jag har valt att inte dela upp de olika datainsamlingsmetoderna i tre 
kapitel utan har i analysen kodat samman de olika vinklarna från trianguleringen för att hitta 
gemensamma mönster. De gemensamma mönstren har sedan slutligen delats in i tre 
delkapitel med ett övergripande tema som kan kopplas till alla delar: att leda delaktighet 
genom tre lärfrämjande handlingsmönster.   
Innan de tre delkapitlen som formar resultatredovisningen diskuteras närmare kommer jag 
börja med en inledning i form av egna tankar under tillträdet till fältet och mindre 
sammanfattningar över de viktigaste insikterna av analysen. Sammanfattningarna kommer 
innehålla övergripande reflektioner relaterade till forskningsfrågorna och de fyra delkapitlen 
som belyser delaktighet på olika nivåer: (1) ledaren skapar förutsättningar för kollektivt 
lärande genom att uppmärksamma och visa omsorg, (2) ledaren upprätthåller genom att 
bevara låga trösklar och höga tak och (3) ledaren upprätthåller kollektivt lärande genom att 
forcera barriärer. Vid citat har fiktiva namn använts för att behålla anonymiteten hos 
deltagarna men ändå göra det lättare för läsaren att följa med diskussionerna.  
4.1 Fältarbetets begynnelse 
Jag inleder min tid på fältet med ett möte. Eftersom jag gjort praktik på arbetsplatsen kändes 
det naturligt att följa med arbetsgruppen till mötesrummet. En liten skillnad var 
arbetsgruppen hade utökats med ett par nya medlemmar som kommit till under min tid efter 
praktiken. Jag hade som taktik att månaden före fältobservationerna startade, besöka 
arbetsplatsen ett par gånger. Detta för att göra mig bekant med de nya medlemmarna och för 
att det skulle kännas mer naturligt för hela arbetsgruppen att se mig igen efter den några 
månader långa uppehållstiden sen vi sågs senast. För mig själv var besöken också viktiga för 
att vänja mig vid arbetskulturen igen och för att bättre kunna bevara den naturliga miljön 
innan observationerna påbörjades. 
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Det var härligt att möta arbetsgruppen igen och till min lättnad kändes allting lika naturligt 
som under min praktik. Med tanke på att som forskare försöka störa den naturliga miljön så 
lite som möjligt så var det naturligtvis skönt att höra saker som ”det kändes så naturligt att du 

satt här i soffan att jag inte ens märkt att du varit borta i flera månader” och ”det känns helt 

naturligt att du ska följa med oss på mötet, precis som förr”. Med mig till intervjuerna hade 
jag alltid nybryggt kaffe eller te och lokalproducerat tilltugg för att visa att jag uppskattade att 
deltagarna tog sig tid för en diskussion.  
När jag betraktar kafferummets fysiska omgivning kan jag notera flera saker. Det är inte 
särskilt stort och man kan se in både i kopieringsrummet och till förmannens arbetsrum från 
kafferummet. Förutsatt att dörren är uppe och persiennerna uppdragna. Det finns soffor och 
sköna stolar utplacerade i hela rummet, som formar en cirkel så att alla kan se varandra. Jag 
kan inte låta bli att märka att de ”byggt ut” och möblerat om kafferummet så att flera ska få 

plats, och verkligen tänkt till så att det ska kännas trevligt. Jag ser också att en matta har fått 
sin plats på kafferummets golv, den mattan som alla saknade under min tid som praktikant.  
Det kom personal till kaffepauserna varje gång men antalet personer som kom kunde variera 
mellan fem till över tolv personer. Under kaffepauserna möts man av en avslappnad och 
skämtsam atmosfär och personer dyker upp i olika takt, skrattandes genom korridoren eller 
helt tysta, själva eller i mindre grupper om två, tre eller fler. Kaffet och tevattnet kokas av 
någon som har tid eller lust och alla hämtar turvis kaffe och mjölk till personalens 
kaffepauser. Jag hämtade själv kaffe till artbetsplatsen under min första dag, för att visa att 
jag också vill bidra till de gemensamma kaffestunderna precis som alla andra.  
Ungefär en gång i veckan kom dessutom arbetsplatsens ekonomiansvarige och hälsade på 
under kaffepauserna trots att denna egentligen satt i en annan byggnad. Det visade sig också 
att arbetsplatsens IT-ansvarige ibland hälsade på under kaffepauser för att finnas där om 
personalen hade frågor kring dennes område. Detsamma gällde den ekonomiansvarige 
personen. Det var också trevligt att se att de ”utomstående” personerna trivdes så pass bra i 

arbetskulturen att de mer än gärna var delaktiga i diskussioner som fördes under pauserna och 
skrattade genuint till olika skämt som drogs. Det kom också ganska ofta på tal saker som 
arbetsgruppen eller förmannen hade grubblat på eller i stunden bara spontant behövde få svar 
på som enkelt kunde redas ut under en liten diskussion på kaffepausen. Jag kunde också  
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notera uppmuntrande kommentar från både förmannen och de övriga medarbetarna i stil med 
”det är nog tur att vi har dig”. 
Personalens dörrar var nästan alltid öppna, även om de arbetade och ibland även om de tog 
något samtal. Här kunde jag även se att kollegorna spontant besökte varandra för att prata om 
arbetsrelaterade saker, söka stöd och hjälp eller bara ville höra kollegans åsikter. Samtalen 
kändes trevliga och lättsamma. Jag fick intrycket av att gruppdynamiken var välfungerande 
och harmonisk eftersom samtalen kändes genuina och stämningen god. Det var inte heller 
ovanligt att förmannen satt i sitt arbetsrum och arbetade med dörren öppen och följde med 
diskussionerna som pågick i kafferummet och ”slängde in” ett skämt i någon pågående 

diskussion innan förmannen själv anslöt till sofforna. Det fanns en slags öppenhet och 
mjukhet i dessa stunder, där arbetet alltid gick först men känslan av kommunikation och 
humor också var mycket närvarande.  
Ledaren skapar förutsättningar för kollektivt lärande genom att uppmärksamma och visa 
omsorg  
Jag förnimmande ofta arbetsgruppens känsla av delaktighet och känslan av att bidra på 
arbetsplatsen. Det såg ut att grunda sig i förmannens vilja att uppmärksamma allas kunskap 
och därmed också få arbetsgruppen att dela med sig av det de lärt sig. Förmannen delade med 
sig av de egna erfarenheterna och lärdomarna och fungerade därför också som en förebild. 
Arbetsgruppen uttryckte också att de idag samarbetar mer än vad de gjort förr under vad jag 
tolkar en annan period av ledarskap och att de själva anser att de har en genuin vilja av att 
lära av varandra som kollegor och att själva bidra med den egna kunskapen. Det visade sig 
också att möteskulturen på arbetsplatsen har flera olika former, vilka var den vanliga 
informationsdelningen men också att ge arbetsgruppen möjligheter att bidra med sin kunskap 
och erfarenheter. Den goda arbetsmiljön såg ut att vara ett resultat av att arbetsgruppen kände 
sig sedda och beaktade från ledningen. Det fanns också en märkbar känsla av jämbördighet i 
arbetskulturen. Orsakerna bakom detta såg ut att ligga bakom både förmannens respekt  och 
omsorg för arbetsgruppen men också arbetsgruppens respekt och omsorg för sina kollegor. 
De icke-existerande konflikterna berodde på att arbetsgruppen inte upplevde konkurrans i 
arbetsgruppen och därför genuint kunde glädjas åt varandras framgång och också ville dela 
med sig av sin kunskap. 
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Ledaren upprätthåller kollektivt lärande genom bevara låga trösklar och höga tak  
Förmannens uppmuntran och motiverande kommentarer stod som bas för att bidra till att det 
skedde ett handlande och ett sökande efter ny kunskap i arbetsgruppen. Arbetsgruppen 
pratade om öppna dörrar, låga trösklar och högt till tak, vilket jag också observera när idéer 
uppkom eller när någon behövde stöd i sitt arbete. Dessa uttryck vittnade även om att både 
förmannen men också arbetsgruppen ansåg att arbetsmiljön var tillåtande, öppensinnad och 
hjälpsam oavsett fråga eller problem. Det fanns en tillit till varandra som också gjorde att 
man vågade dela med sig och öppna upp, oavsett om det handlar om misstag eller 
misslyckande eller ett dilemma. Kafferummet var en medveten och viktig utgångspunkt för 
den kommunikativa och reflekterande verksamheten på arbetsplatsen, där arbetsrelaterade 
och privata diskussioner flöt ihop under en avslappnad stämning. Förmannens sätt att prata 
om ”vi” vittnade om gemenskap och ett gemensamt ansvar för verksamheten där känslan av 
respekt och ödmjukhet för varandras arbeten också ständigt var närvarande.  
Ledaren upprätthåller kollektivt lärande genom att forcera barriärer  
Förmannen var lyhörd och handlingskraftig som också såg ut att smitta av sig på 
arbetsgruppen. Förmågan att lyssna aktivt, känna efter och reflektera kring situationer och 
möjliga scenarion gjorde att förmannen hade lätt att vara före sin tid och därmed förebygga 
konflikter. Förmannen lät sig inte påverkas av gränser eller barriärer och uppmuntrade ofta 
arbetsgruppen att söka samarbeten och nya kontakter både inom och utanför organisationen. 
Förmannens uppmuntran ledde till att arbetsgruppen själva tog initiativ till att prova nya 
saker och var öppna för förslag till nya samarbeten och projekt. Kafferummets inverkan på 
kommunikationen var något som förmannen värderade högt och var beredd att aktivt 
upprätthålla som en plats för reflektion i arbetet likaväl som ett ”frirum” i under arbetsdagen 

vilket kunde ha en betydelse för det kollektiva lärandet.   
4.2 Ledaren skapar förutsättningar genom att uppmärksamma och visa omsorg 

Stämningen under mötena var alltid god och mötena inleddes oftast med skämt och 
hälsningar och personalen utbytte några ord med någon man kanske inte sett på ett par dagar. 
Under nästan alla möten noterade jag ett vanligt förekommande fenomen, vilket var 
förmannens känsla för teammedlemmarnas och övrig personals delaktighet i sammanhanget .
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Det betydde att förmannen gärna involverade personalen genom att spontant ge över ordet till 
någon som kunde tänkas veta mer om området eller som deltagit i något som gett erfarenheter 
och som gav mervärde till diskussionen. Personen som blivit involverad spann ofta utan 
problem vidare på ämnet i fråga och involverade ibland ytterligare någon annan medlem i sin 
berättelse så att det blev ett slags gemensamt svar. Det märktes att förmannen var intresserad 
av sina medarbetares erfarenheter och åsikter kring det de deltagit i. Arbetsmiljön kan ha en 
betydelsefull påverkan när det kommer till att både skapa och upprätthålla kollektivt lärande i 
en arbetskultur. Med arbetsmiljö kan man syfta på både fysiska faktorer som hur 
arbetsplatsen är uppbyggd men även till mer psykologiska faktorer som den mänskliga 
trivseln och sociala förhållanden.  
Arbetsgruppen diskuterade ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö och menade att 
många möten som de har syftar inte enbart till att dela information, utan kan även handla om 
att lösa olika dilemman eller diskutera kring saker som måste redas ut. Att vara delaktig 
nämndes som en del av deras vardagliga arbetsmiljö och att känslan av delaktighet är ofta 
återkommande i arbetskulturen. Det att det i arbetskulturen finns en tillåtande miljö där 
känslan av att ens åsikt betyder något ansågs som avgörande:  

Philip: Sen tror jag nog att ledarskapet är jätte viktigt… också hur man bäddar för och hur man styr och hur man uppmuntrar osv.  Siv: Och möteskulturen.  Hur tänker du på det här med möteskultur? Siv: Nå alltså är det mer som ett informationsmöte, att tar du under möten alltid del av något som du kunde ta del av via mail så är det ju inte ett möte utan det är ett informationstillfälle. Och sådana har vi ju direkt inte. Vi har mera diskussion, kan handla om problem som bör lösas.  Philip: Alltså vi har ju möten av alla slag, jag tänker på våra teammöten men sen har vi ju också herrans många möten inom alla projekt. Oftast handlar det ju om att det är något som måste diskuteras och lösas tillsammans.  Mona: Jo… sen den där delaktigheten, att man är delaktig… att man är tillåtande, att man känner att ens åsikt betyder något. Att vi alla kan bidra. Acceptansen.   
Förmannen svarade oftast genom en nickning när någon sökte bekräftelsen och 
konversationen fortsatte. Jag fick en känsla av att förmannen försökte förmedla ett budskap 
om sig själv som en deltagande ledare och genom kroppsspråk visa att ”jag ser och hör dig 

och det du säger är helt rätt”. En känsla som arbetsgruppen beskriver som acceptans. Det 
spekulerades heller aldrig i varför någon inte dök upp men det hände ändå en del gånger att 
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folk av välvilja undrade var någon ”höll hus” eftersom den inte setts till på ett tag. Det var 
alltid någon och ganska ofta förmannen själv som gav intrycket av medansvar genom att ha 
koll på läget och meddelade vad personen hade för sig om det var något arbetsrelaterat.  
Under kaffepauserna noterade jag att förmannen var mån om att dela med sig av det hen tagit 
del av. Det kunde vara icke-arbetsrelaterade saker, tips och rekommendationer samt egna 
lärdomar av någon händelse förekom. Förmannen var inte den som pratade mest under 
kaffepauserna utan för det mesta var det så att alla som deltog i kaffepauserna deltog i de 
diskussioner som fördes, frågade och delade med sig av egna erfarenheter eller åsikter  i det 
som diskuterades. Jag fick snabbt en känsla av att det var okej att dela med sig av nästan vad 
som helst och därefter få stöd och råd eller bara skratta tillsammans.  
Det fanns en gemensam synpunkt i gruppen kring det att det överlag kan finnas utmaningar 
med att skapa kollektivt lärande och också klara av att behålla det så att det blir ett 
implementerat sätt att arbeta i den gemensamma arbetskulturen. Det  antyddes att kollektivt 
lärande i praktiken kan betyda att 1+1=3 därför att kollektivt lärande kan främja det sociala 
klimatet i en arbetskultur samtidigt som möjligheterna till att få nya infallsvinklar är goda. 
Förutom nya synvinklar är även trygghet i arbetsgruppen något som kollektivt lärande kan 
medföra. Det syntes också att alla i gruppen var medvetna om att stöda varandra och jag 
kunde under diskussionen se hur enkelt och respektfullt de fyllde på varandras svar när den 
ena inte hittade ord för något eller bara för att stärka budskapet. Synpunkter vad gällde 
tänkbara utmaningar var att få alla medarbetare att engagera sig lika mycket i verksamheten 
eller i ett projekt och att alla i gruppen har förmågan att respektera varandras olikheter. En 
saknad känsla av delaktighet, trygghet och respekt kan alltså orsaka att ett kollektivt lärande 
inte kan växa fram och något som tidigare inte antytts som tillräckligt förekommande:  

Philip: Just det där att man lyfter varandra på nått vis, att alla har något att tillföra...  Siv: Och det där att få allas perspektiv och alla inte bara kör sitt och tror att det är det enda.  Mona: Sen tror jag det handlar mycket om trygghet och stöd.  Philip: Ja, det tänker jag också. Det var ju det som saknades då så att… trygghet jo… Mona: Jo, att man inte är ensam.  
Arbetsmiljöns positiva eller negativa inverkan på det kollektiva lärandet pekar på hur ofta 
känslan av delaktighet och tillit i arbetsgemenskapen förekommer och det att alla känner sig 
uppmärksammade i olika sammanhang. Förmannen väljer också att fokusera på tiden för 
gemensam reflektion som en del av en god arbetsmiljö som kan främja kollektivt lärande: 
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För att en arbetsmiljö ska kunna stöda det kollektiva lärandet tror jag det är viktigt att folk 
känner att de kan lita på andra, att man vågar fråga om det är något man undrar och att man 
vågar säga sin åsikt. Att alla känner sig delaktiga och sedda och har en känsla att de bidrar till 
den goda arbetsmiljön. Det jag nu tänker på först är nog att det ändå finns möjlighet och tid 
att dela med sig vid diskussionstillfällen… och att det då finns optimala utrymmen för det. 

 
Det fanns en enighet kring att samarbete är en grundsten för att lära sig saker överlag och att 
en tro om att utbyte av tankar kring det egna projektet eller den egna verksamheten är viktigt 
för lärande i arbetet och också något som förbättrats under de senaste åren. Det framkom 
också att ett gott samarbete inte behöver handla om att alla bidrar med lika stor procent var, 
utan det viktiga är att man bidrar med det man kan. Samarbete mellan de som arbetar inom 
samma temaområde i sina projekt anses betyda mest när det kommer till att få stöd och råd 
men samarbete över områdesgränserna är ändå inte något som anses oviktigt eller obefintligt. 
Samarbete ses också som något som inte behöver betyda att man producerar en produkt 
tillsammans genom att konkret sitta bredvid varandra, utan att det även kan handla om 
delaktighet genom att uppmuntra och bara reflektera över något för att komma vidare: 

Philip: Nog märker man ju… alltså speciellt när man jobbat här länge att vi har ju haft perioder där vi jobbat typ helt självständigt och så har vi ju haft perioder som nu där vi samarbetar mer. Vissa samarbetar ju mer än andra för att de kanske rör sig kring samma ämne och så vidare men nog tycker jag att alla vittnar om att det går mycket mer framåt och blir mycket mer innovativt när man har den här dialogen med kollegorna. Även om man då sen delar upp jobbet, det är ju inte så ofta som man t.ex. sitter och skriver något tillsammans men man funderar tillsammans. Siv: Det behöver ju inte alltid vara ett utbyte av kunskap utan det kan ju också handla om motivation. Om jag sitter med mycket kompetens inom t.ex. B och C så kanske jag inte helst behöver hitta den som kan A utan det räcker med att jag pratar med någon kollega om det och får uppmuntran till att fortsätta kämpa så klarar jag av A till slut ändå.   
Det poängterades även att deras sätt att uppmuntra varandra till att samarbeta med relevanta 
utomstående personer är något som kan vara viktigt för att utveckla verksamheten och lära 
sig nya saker i arbetet istället för att ”rulla på i gamla banor”. Det visade sig också att 
arbetsgruppen samarbetar mycket mer nu än förr och att man drar nytta av varandras kunskap 
mer idag:  

Philip: Jag vet inte om jag skulle tycka att alla skulle behöva samarbeta hela tiden utan att det 
är lämpliga konstellationer av människor i olika perioder som samarbetar… så upplever jag det är mera här.
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Mona: Ja och att någon har en kunskap om något så är det ganska lätt att involvera den i 
projektet… Philip: Ja under det senaste året så har det kommit mer samarbete också under dessa år när vi växt och blivit fler och fler. Är man själv som man var mera förr så låste man säg mycket bättre. Vi samarbetar mycket mera nu än förr.  Siv: Ja vi samarbetar också med massor av personer utanför också…  Philip: Ja och så är det ju nog sådär inom vår grupp också att vi uppmuntrar varandra att ta kontakt med andra utanför organisationen som kanske vet bättre om något än vi själva… utökat samarbete men som inte alla behöver vara anknutna till.   

I intervjun med förmannen diskuterades också inställningen till samarbete och hur 
arbetsgruppen anses samarbeta med varandra på arbetsplatsen. Det framkom att ett gott 
samarbete kan skapas när personer förstår vikten av att respektera varandra som individer, 
litar på varandra och tar hänsyn till varandras kunskapsområden. I det här fallet visade det sig 
också finnas en medvetenhet om att vissa samarbetar mer än andra och att det inte bör ses 
som en svaghet i arbetsgruppen. 

Ibland kunde samarbetet kanske vara lite mer tydligt och strategiskt i vissa sammanhang. Så att kollegor som kanske vanligtvis inte samarbetar med varandra skulle prova på det. Jag har 
också försökt gå in för något man kan kalla ”lärpar” när nya personer kommer in i arbetsgruppen. 

I citatet framkommer det att ett koncept med ”lärpar” har genomförts i arbetsgruppen. Lärpar 
är ett par som samarbetar lite extra kring sina projekt och inte enbart håller i det själv. 
Förmannen menar ändå att syftet med lärpar inte är att fungera som ett mentorskap, utan mera 
som ett stöd för både den mer erfarna och den nya i den mening att den nya får hjälp att 
integreras snabbare i arbetet och den som varit längre på arbetsplatsen erhåller nya sätt att se 
på saker.  
Förmannen fortsätter spontant att reflektera kring hur samarbetet fungerar på arbetsplatsen 
och menar att hen är mycket mån om att det överlag sker gemensamt arbete i arbetsgruppen 
men har också en ödmjuk tanke om att det kanske kunde ske mer samarbete än det gör redan 
nu. Det ligger ändå en osäkerhet i hur det här ökade samarbetet kunde se ut och understryker 
att det måste finnas ett konkret värde i varför en arbetsgrupp ska inleda ett samarbete:  

När jag tänker på det där med att ibland vara mer strategisk i vissa sammanhang och skapa 
mer ”planerat samarbete” så handlar det ju kanske om det att försöka få mera projekt som flera arbetar i och kan bidra till men kanske också att vid olika tillfällen som ledare ”skapa” samarbeten som man själv tror att inte skulle ha ägt rum om de inblandade själv fick välja.Men jag är också mycket noga när det kommer till varför folk ska samarbeta. Jag ser inte nyttan i att folk ska samarbeta bara för att samarbeta. 
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De egna handlingarna hos förmannen som tros möjliggöra kollektivt lärande i arbetsgruppen 
beskrivs som att medvetandegöra det att möten inte alltid endast ska och bör innebära 
informationsdelning och att själv medvetet prova utveckla ett gränsöverskridande samarbete. 
Även om möten många gånger är till för just att dela information är det viktigt att hela 
gruppen också försöker dra nytta av den möjlighet möten skapar att diskutera andra saker 
som tillför kunskapsutbyte: 

Jaa… alltså jag försöker ju ha olika möten för både informationsdelning men också för att arbetsgruppen ska lära sig mera av varandra som medarbetare. Jag har nog också någon gång provat på att planera ut grejer som medarbetare kunde samarbeta kring och då lottat ut personer som ska samarbeta kring något. De här samarbetsövningarna involverade också den gruppen som befinner sig på den andra orten.  
Arbetsgruppen upplevs som rätt bekväma när de diskuterar om syftet med kollektivt lärande 
och under tiden jag följde med deras dialog noterades en känsla av tillit och omsorg 
deltagarna emellan. Trots att de inte hade ett och samma sätt att se på kollektivt lärande så var 
de inte rädda för att uttrycka sina tankar och åsikter inför varandra trots att de varierade. Alla 
var ändå överens om att det handlar om att lära sig tillsammans, av varandra och om att skapa 
ny kunskap i grupp. En av deltagarna menade också att synliggöra det man lär sig som grupp 
är av betydelse: 

Nå ännu så tänker jag också att jo att alla lär sig något nytt när man är tillsammans men också 
den aspekten att man gör någonting av det, att man lyfter fram och synliggör att det skett ett 
kollektivt lärande, att man pratar om sådana saker, att vi utvecklas och lär tillsammans. Jag 
tror att det behöver finnas där. Att man på nått sätt lyfter det också gör något av det. Så inte 
det lämnar hos var och en utan att man ger som uttryck för det. Att det blir som en diskussion 
eller en dialog om lärande. 

Det handlar alltså inte bara om att agera genom att söka kunskapen man själv inte har hos 
andra eller att lära sig något på samma gång, utan också att själv ta sitt ansvar och delge det 
man lärt sig för andra som kanske kan dra nytta av det.  
Arbetsgruppen ansåg att förmannen kunde bidra med mer strukturerat samarbete inom 
projekten och lite mer kunskapsutbyte både lokalt men också ”geografiskt”. De kunde alltså 
ändå tänka sig samarbeta mer och det fanns en gemensam uppfattning om att de kunde lära 
sig ännu mer av varandra om samarbetet skedde mera aktivt och kontinuerligt med de som 
inte hade samma område som dem själv inom ett projekt: 
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Magnus: Nå det skulle ju i sådana fall vara någon gång när förmannen är borta ganska mycket på grund av jobbrelaterade saker. Så då kanske denna inte hinner puscha så mycket. Och då kan det ju hända att t.ex. jag lämnar lite på latsidan eftersom jag behöver de är 
”puscharna”. Men genast hen är här så får jag mycket uppmuntran att interagera mer med andra så jag kommer framåt. Och vem jag ska fråga.  Cilla: Säkert i ännu högre utsträckning få möjligheter till att arbeta i team i typ allt man gör. Anna och jag skulle t.ex. säkerligen kunna samarbeta ännu mera. Och gäller säkerligen flera intressegrupper här. Att också samarbeta mer geografiskt kanske. De som arbetar på en annan ort arbetar ju trots allt i ganska lång utsträckning med samma saker. Mera utbyte av varandra där. De är väldigt duktiga på det de gör, de har bara en liten annan infallsvinkel. Men vad gäller projekt och sådant så finns det säkert mycket de skulle kunna lära oss. 

Förmannen var bra på att hitta den kunskap som medarbetarna behövde för att komma vidare 
i arbetet, vilket också var något arbetsgruppen uppskattade. Det finns ändå en önskan om att 
förmannen kunde bidra mer till det kollektiva lärandet genom att få det geografiska 
samarbetet att rulla på bättre. Detta så att den kunskap och kompetens som finns på andra 
platser också skulle bli mer utnyttjad i den lokala arbetsgruppen.  

 
Siv: Mera tid för att fortbilda inom gänget för att dela med sig av goda modeller. Kanske. Och vem utomstående man nyttjat osv. Men det är ju tiden som sätter stop.  Philip: Ja och kanske att man skuggar. Det hade hen för några år sedan. Då ser man ju in action och lär sig. Jag tror det rann ut i sanden och jag minns inte ens vem jag skuggade. Men man lär ju sig sjukt mycket av varandras sätt att ordna utbildning.  Är det här något ni tror att förmannen kunde bidra med mera då?  Philip: Ja om hen får mera tid för det tror jag.  Siv: Ja, fast jag tror att skulle man själv också fråga så skulle hen nog ge tillåtelse för det. Det är bra att man kan presentera åt varandra men jag kanske inte alltid vill ta del av något utan mera när jag behöver det. Annars tror jag inte att jag tar till mig t.ex. andras modeller. Då glömmer jag det nog ganska fort. Så att där är det nog upp till oss alla… men vår förman är ju en del av det att ge utrymme till en sådan kultur att man behöver det, avisera eller uttala det.  

Förmannens möjlighet till att anordna skuggningar av andras arbetsdagar nämns i syftet att 
arbetsgruppen lättare skulle kunna lära t.ex. av andras sätt att arbeta och göra saker. Det här 
har också varit något som förmannen anordnat tidigare och som varit uppskattat. Varför det 
inte existerar mera verkar vara orsakat av tidsbrist att ordna dylik verksamhet hos förmannen. 
Det egna ansvaret medlemmarna har vid önskan av flera sådana tillfällen poängteras men det 
antyds ändå att förmannen kunde ha en stor påverkan för hur gruppen gemensamt kunde 
utnyttja varandras kunskap och kompetensområden mer i det dagliga arbetet. Det fanns 
enönskan om att vara mer involverade med varandra men också en viss osäkerhet i hur tiden 
skulle kunna användas för att implementera det i den dagliga verksamheten. 
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Förmannens syn på att kunna bidra med mer för att öka det kollektiva lärandet på 
arbetsplatsen beskrevs som att bättre synliggöra allas kunskap. Genom att implementera ett 
arbetssätt som kan stöda det att det blir enklare att dra nytta av andras resurser inom 
arbetsgruppen kunde detta förverkligas. En sådan strategi kunde stärka arbetsgruppens 
individuella färdigheter och att alla kunde få fler tillfällen att bidra med den egna kunskapen:  

Jag kunde nog lyfta upp andras styrkor i olika sammanhang kanske ännu mer än vad jag redan gör. Som till exempel när det handlar om digitaliseringen och hur vi kunde lära av allas kunskap där eller tillsammans gå genom hur en bra projektansökan ser ut.  
För deltagarna var det viktigt att ledaren lyssnade in och uppmuntrade arbetsgruppen. Det 
blev särskilt uppenbart när konflikter diskuterades. Det framkom även vid diskussion om hur 
förmannen hanterade eventuella konflikter, som i det här fallet blev mera en diskussion om 
hur förmannen förebygger konflikter. Hela arbetsgruppen vittnade om just förmannens sätt att 
analysera och agera i många situationer som en betydelsefull orsak till varför de trodde att 
eventuella problem inte blev till konflikter:  

Siv: Vår förman är så förbaskat bra på att förutse personer så hen har långt på förhand kunnat förutspå saker som ska hända.  Philip: Ja men det tror jag också faktiskt..,  Siv: Det är ofta när jag ska maila utomstående som kanske inte alltid är så lätta att ha att göra med så hen säger alltid exakt till mig vad jag ska tänka på när jag skriver med den personen, vad jag inte ska skriva och vad jag ska skriva för att responsen ska bli så bra som möjligt.  Philip: Ja hen är nog så bra på att förutspå vad som ska komma så hen har alltid på klart en 
eventuell lösning på olika scenarion… exempel när det varit problematiska situationer när det inte fungerat med arbetsmängd t.ex. diskussionen och att komma fram till hur vi kan lösa situationen å olika sätt. Väldigt lösningsinriktad för att få det att fungera. Och allt ska alltid så långt det bara är möjligt redas ut under mötet och helst ska ingenting lämnas oklart. Det finns alltid ett steg med hur vi går vidare och hon berättar alltid hur olika saker går vidare. En plan.  

En av deltagarna gav också ett konkret exempel på hur en sådan situation nyligen såg ut:  
Ett konkret exempel var ju när jag här i höst upptäckte plötsligt att jag har alldeles för 
mycket jobb och jag kände ärligt talat att detta fixar jag inte… jag påtalade det sådär lite försiktigt som man nu kanske oftast gör men i det skedet säger alla att detta fixar 
du… men då i något skede så blev jag nog lite arg och då märkte nog förmannen det och tog tag i det direkt och det löste sig på en dag, jag fick till exempel mindre uppgifter då. Men där har man ju själv ett ansvar också att om det är något som inte 
fungerar så… att man berättar det. 

 Förmannen upplevs som en handlingskraftig person som inte räds konflikter men ändå har en 
stark tro på ett förebyggande arbete kring problem. De upplever också förmannen som 
mycket förutseende och en människokännare som alltid är steget före alla andra i både ordval 
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vid kommunikation, potentiella lösningar och i vad nästa steg blir. Jag tolkar det som att  
gruppen har en mycket lyhörd och uppmärksam förman som kan ”lägga saker bakom örat”, 
vilket också är en stor fördel för arbetsgruppen när eventuella problem uppstår.  
Förmannen ansåg att lära av andra är något som hen själv gör ofta och att i vardagen betraktar 
förmannen själv andra personer ganska noggrant i deras ageranden. Det är ofta de som har en 
ledande position i olika situationer som förmannen ofta väljer att betrakta extra noga och 
därefter reflekterar över hur det egna agerandet kunde ha sett ut i en sådan situation. Detta 
kan betyda att förmannen själv är mycket uppmärksam på saker som sker överlag och har en 
känsla för analys i situationer. Förmågan att analysera kan både vara till nytta för att främja 
arbetsgruppens kollektiva lärande när det kommer till att som ledare påverka genom de egna 
handlingarna. Det handlar alltså om att först se hur saker kunde göras annorlunda för att 
sedan lyckas skapa förbättring: 

Lärande för mig handlar delvis nog ofta om att lära sig av andra och att lära sig av andra på olika sätt. Jag själv lär mig ganska ofta av andra och hur t.ex. andra gör saker. Det kan ofta handla om att jag reflekterar kring hur andra ledare gör och försöker föreställa mig hur jag skulle ha agerat eller reagerat i samma situation.  
4.3 Ledaren upprätthåller genom låga trösklar och höga tak  
När jag betraktade arbetsgruppen och förmannens sätt att diskutera saker under kaffepauser 
började jag tidigt notera att förmannen ofta gav uppmuntrande kommentarer gällande både 
arbetsrelaterade och privata saker till arbetsgruppens medlemmar. Det kunde handla om att 
delta i utbildningar, söka finansiering för projekt eller att ta kontakt med någon som kunde 
tänkas vara en användbar person för att få hjälp eller expertis. Kommentarer som ”ja men det 
tycker jag du ska göra” eller ”det var en bra idé” kändes mera som en självklarhet än ett 

undantag under arbetsdagen. Förmannen var engagerad i den verksamhet som arbetsgruppen 
arbetade i och att det inte fanns några barriärer när det gällde att prova något nytt .  
Eftersom förmannen återkommande gånger hade en tendens att prata om ”vi” istället för 
”någon”, ”jag” eller ”ni” fick jag en känsla av gemenskap och tillit i många sammanhang. 
Intrycket var att alla har ett gemensamt ansvar för varandra och för ”vår” verksamhet. 
Återkommande spontana och positiva kommentarer i stil med ”putta in en ansökan bara” eller 

”varför inte ge det ett försök?” talar enligt mig om tilltro till sin arbetsgrupps kunskap och 
förmåga att utföra arbetsuppgifter och uppdrag. Samtidigt var också förmannen mån om att



52  
på olika sätt visa sin tillgänglighet vid frågor eller om det uppstod problem och lät aldrig en 
fråga kännas oviktig eller dum.  
Lärandets betydelse på arbetsplatsen diskuterades av arbetsgruppen rätt länge och intensivt 
och alla berättade om deras egen syn på lärande i vardagen. En av deltagarna uttryckte sig om 
lärande på ett sätt som betydde att hela arbetsgruppen involverades och menade att lärande är 
något som får ett mervärde när man lyckas göra det tillsammans. Trots att deltagaren ansåg 
att det sker mycket lärande när man gör något tillsammans så framkom också åsikten om att 
det sker både individuellt och kollektivt lärande när man själv tvingas anta utmaningar och 
göra misstag: 

Det sker mycket lärande när man är tillsammans, det håller jag med om. Jag har dock också en annan bild av lärande här. Jag har arbetat här väldigt länge och vi har tidigare arbetat väldigt enskilt. Det är under de senaste åren som vi faktiskt arbetat mer som team. Så att min första tanke är också att lärande är när jag får göra saker och får erfarenhet. Pröva på och göra misstag. Såklart är det ett mervärde om man gör det tillsammans så får man fler perspektiv. För vi gör alla misstag. Så på det sättet är nog kollegor bra att man kan gå och kolla och fråga hur de skulle ha gjort det här eller hur de har gjort något. Sen tänker jag på de här utmaningarna för man får många utmaningar på arbetsplatsen som man hamnar dyka in i och ta sig an men man lär sig väldigt mycket av det. Mera sådär inre stärkt av det. Det tycker jag själv är roligt att man får ta sig an lite mera knepiga saker också. 
Diskussionen kring lärande gav överlag ett intryck av att en del av att lära sig något handlar 
om att lära sig av andra t.ex. i arbetet. Det framkom också att de gärna använder sig av 
varandra för att komma vidare med sina arbetsuppgifter även om det handlar om 
misslyckanden eller misstag. Att öppet kunna prata om misstag kan ses som ett tecken på en 
tillåtande arbetskultur där tillit och förtroende till varandra är starkt.  
Deltagarna förknippade kollektivt lärande med öppna dörrar. Det kan förstås som ett exempel 
ur deras fysiska arbetsmiljö men också som en metafor för deras samarbete med ledaren och 
varandra:   

Cilla: Vi var ju lite in på det redan, just att det är en demokratisk arbetsplats tror jag är väldigt viktigt, en lyhörd förman som låter folk komma till tals och som inte trycker ner nya idéer som kanske verkar lite galna men som i det långa loppet kan fungera hur bra som helst. Det är ju mycket viktigt.  Magnus: Att det är högt till tak på något vis… (Alla mm:ar och nickar instämmande.)  Anna: Öppna landskap…  Cilla: Naturligtvis tror jag det är bättre om man sitter med öppna dörrar, som även om man sitter i skilda rum så har man dörren öppen. I princip så att du alltid är välkommen att gå in i 
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ett rum. Till skillnad från om alla skulle sitta med stängda dörrar och sin kaffemugg och jobba intensivt men då sker nog inte så mycket kollektivt lärande tror jag.  

För deltagarna är det väsentligt att synpunkter i arbetsgruppen uppmärksammas av ledaren.  
”Högt till tak” innebär för medarbetarna att de kan uttrycka sina åsikter fritt utan att ta hänsyn 
till omgivningens förväntningar. Att arbetskulturen upplevs ha låga trösklar och högt till tak 
är också något jag tror inverkar på varför de upplever att prata om misstag och misslyckanden 
känns okej. Det finns ingen känsla av att bli dömd eller utpekad trots att det man gjorde 
kunde ha utförts annorlunda eller bättre.  
Arbetsgruppen ansåg att de kommunicerar mycket genom att prata med varandra ansikte mot 
ansikte under arbetsdagen, och att en sådan situation kan vara att de spontant ”hälsar på” 

kollegan i dennes arbetsrum eller där den har sin arbetshörna. Att kunna hälsa på varandra i 
arbetsrummet för att ta del av råd och andras erfarenheter upplevs som en självklar frihet i 
arbetet som inte upplevts som samma på andra arbetsplatser. Vid dessa tillfällen kunde 
deltagarna också få respons av varandra eller utveckla idéer tillsammans. Kaffepauserna upp i 
gruppen som en viktig del av den fungerande kommunikationen:  

Magnus: Den här friheten och liksom den här känslan av att man kan i princip när som helst springa in till en kollega… så har det nog alltid varit här under de år jag har jobbat här. Det 

hade jag nog jätte svårt med när jag kom hit, alltså jag visste inte var gränsen gick… att när kan jag gå in? Jag har ju som inte tidigare varit i en sådan här miljö förut. Då har det mera 
känts som att dörren varit stängd fast den varit öppen… så att jag hade jätte svårt att veta… Anna: Så finns det ju sådana som Cilla och jag som bara går in fast inte dörren är öppen *haha*  *Alla skrattar instämmande*  Cilla: Jo och sen kaffepauserna!  Magnus: Jo faktiskt, det får man till och med ringa in!  Cilla: Jaa, för där avhandlas ju arbetssaker också… ganska mycket. Inte bara som kaffepaus.  Anna: Jo det är ju som en typ av mötesplats… Magnus: Ja fast avslappnad… 

Kaffepauserna verkar även ibland fungera som en mötesplats i en mer avslappnad miljö men. 
Ingen verkar ändå antyda på att det pratas för mycket jobb under pauserna utan att tiden 
istället fyller en funktion som låter arbetsrelaterade saker blandas med fritid i reflekterande 
samtal. Detta kan vara bra för gruppens interaktivitet som gör att arbetsdagen känns roligare 
trots att dagens uppgifter kanske upplevts mindre stimulerande: 
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Siv: Fokus måste ju vara att vi är på en arbetsplats och att vi har ett uppdrag. Det är ju det huvudsakliga. Sen kan man ju få med saker som är lite mer kiva däremellan.  Alex: Ja, fast här är det ganska tydlig gräns ändå. Att här är det ju kaffepauser där det pratas privatsaker. Och när vi går därifrån då pratar vi jobb.  Siv: Fast ändå pratar vi ju ganska mycket jobb på kaffepauserna…  Alex: Ja men det gör vi nog men det finns ändå utrymme för att prata om annat.  

Kaffepauserna fungerar som en betydelsefull del av deras arbetsvardag och det kan tolkas 
som att just de gemensamma kaffepauserna fungerar som främjande vad gäller 
kommunikation, interaktivitet och reflektion med de andra medarbetarna. Den avslappnande 
känslan vittnar också om att arbetstagarna känner sig bekväma när de deltar i kaffepauserna 
och att de nödvändigtvis inte alltid behöver säga något viktigt under tiden utan mest njuta av 
att se varandra och umgås.  
För deltagarna var trösklarna låga när det kom till att bidra med sin kunskap och ställa frågor. 
Genom att upplevelsen av en frihet ständigt var närvarande kändes det som en självklarhet att 
dra nytta av andra om man själv inte ansåg att all kunskap kunde hittas hos sig själv. 
Självklarheten att verkligen utnyttja varandra utan att uppleva det som en tröskel verkar 
komma från det att alla i gruppen hade en positiv inställning till att hjälpa andra att lyckas 
med deras uppdrag, även om de själva inte hade en roll i den andres projekt.    

Jag anser att lärande är någonting som man vet eller kan och så bryter man sönder det och skapar en ny slutsats utgående från inputen. Då tycker jag det har skett ett lärande. Att man ständigt omvärderar och kollar på det på nytt som man satt i fack. Det kollar man genom för att de att det stämmer, så att säga. Det tycker jag man här kan göra i en ganska aktiv process egentligen i mitt vardagliga arbete, att även om jag kan A och B så sitter Magnus på C så kan jag lätt gå och fråga hen om det och så har jag mitt i allt A, B, C. Och jag tycker det är väldigt låg tröskel att göra det här. Det är bra. Jag har aldrig upplevt att någon rynkat på näsan här  för 
att du frågade något. Ingen har sagt åt mig i alla fall att ”du borde kunna någonting”. Kan man inte något så hjälper man varandra att komma vidare. Tycker jag. 

Förmannen pratade också om öppenhet i gruppen som en viktig del i det kollektiva lärandet 
och att det också kan vara en sådan faktor som gör att kollektivt lärande inte fungerar så bra 
om det är en mer sluten arbetsgrupp. Det kan alltså vara av fördel att medlemmar i en 
arbetsgrupp själva är öppna för att dra nytta av sina kollegors kunskaper och har en vilja att 
lära av andra. Om det inte finns en synlig ”nytta” med varför eller att man som medarbetare 

bara inte kan eller vill se den så kan det vara svårt att få kollektivt lärande att fungera: 
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Jag tror att utmaningarna med kollektivt lärande på en arbetsplats kan vara det att alla inte har 
ett öppet ”mindset” och då inte heller ser nyttan i att lära av andra och då inte heller vill dela med sig eller samarbeta särskilt mycket med andra. Om en sådan person eller sådana personer befinner sig i en miljö där det sker mycket kollektivt lärande så kanske det gör att de inte trivs. 

Förmannens uttryck passade bra ihop med en av delagarnas reflektioner kring kollektivt 
lärande som en följd av en kollektiv intelligens där den egna sociala sfären, det egna området 
kan begränsa en när det gäller att ta del av denna ”kunskaps buffé”. Det kan också hänga ihop 
med de upplevda låga trösklarna i arbetskulturen:  

Jag ser egentligen det som att det kollektiva lärandet bara begränsas av ens egen sociala sfär på ett sätt. Jag ser lärande och kunskap som… jag tror jag tar ett exempel eftersom det är enklare att binda ihop saker då. Tänk er att en kunskap är en ingrediens. Om vi alla tar med något här så har vi en buffé till slut. Buffen står alltid här och jag behöver inte vara hungrig men om jag blir hungrig så vet jag att det finns att äta. Vi har format en kollektiv intelligens som finns. Inte att vi helatiden lappar varandras hål men att det finns en kollektiv intelligens 
inom… det behöver inte vara låst av firmans väggar utan handlar mer om ens egen sfär. Så ser jag det som.   

För deltagarna var jämbördighet och likvärdighet viktigt för ett konfliktfritt samarbete. 
Tilliten till kollegerna gör att arbetet fördelas rättvist och ger de anställda arbetsro. Det 
innebär samtidigt att konkurrenssituationer inte uppstår där avundsjuka kan bli en följd. Den 
självklarheten att de genuint gläds tillsammans över varandras framgångar i projekt är också 
det som gör att risken blir mindre för att avundsjuka och diskriminering ska uppstå i 
arbetsgruppen. Det visade sig också vara något som de tror kan ställa till med konflikter 
överlag och minska viljan av att vara delaktig i samarbeten. De beskriver gruppens förmåga 
att ge varandra ”arbetsro” som att inte lägga sig i vad kollegan gör. Det verkar på så sätt 
finnas en gemensam attityd till att alla litar på att deras kollegor gör ett bra arbete trots att  
ingen kontrollerar eller lägger sig i. Det kan också höra ihop med känslan av att det är högt 
till tak i arbetskulturen, att det finns en ömsesidig respekt mellan varandra och deras arbeten. 
 

Cilla: Ja men alltså t.ex. orättvis behandling är ju oftast något som gör att man hamnar i en konflikt. Så vi har ju nog en väldigt demokratisk inställning här, folk går inte runt och känner sig fördelade. Varför ska hon sitta där… att hon har ju högre lön och fördelar som vi andra 

inte har… vi är ju ganska jämlika hela gruppen… Magnus: Jaa, och så tror jag också att det har att göra med att vi är ganska självgående. Alla jobbar mer eller mindre… kanske inte du Cilla, du jobbar ju mer eller mindre med alla projekt 
men också med ditt eget… inte bryr jag ju mig om din sfär och vad du på det sättet gör. Som du Anna har ju din marknadsföring och så har vi ju våra egna projekt. Jag tror också att det gör att man inte blir så irriterade på varandra. 
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Förmannens syn på både arbetsgruppens och det egna sättet att hantera eventuella konflikter 
var liknande som arbetsgruppens. Förmannen poängterade ändå att alla situationer inte är så 
problemfria och kanske till och med konfliktfria som många kanske tror och att det definitivt 
fanns en möjlig orsak till att det inte förekom särskilt många större problem som blev till 
konflikter. Orsaken ansågs vara att arbetsgruppen tycks ha en stark tillit till ledningen på 
arbetsplatsen och om de vid behov vänder sig dit så löser sig nog det de funderar på snabbt. 
Tilliten till att ledningen, förmannen själv inkluderad, klarar av att hantera och lösa problem 
snabbt verkar vara en självklar sak i arbestgruppen vilket gör att ingen drar sig för att ta upp 
bekymmer nästan omgående: 

Alltså olika åsikter förekommer ju nog ganska ofta och såklart händer det ju att någon varit upprörd efter något möte eller en diskussion men jag upplever ändå att fast det finns många olika personligheter i arbetsgruppen så är de nog väldigt bra på att lyssna på varandra. Jag tror att det inte uppstår så mycket konflikter i arbetsgruppen för att de inte riktigt hinner så långt.  
Jag lyssnar nog in situationer väldigt bra och är noga med att förebygga att eventuella konflikter uppstår. Jag kan tänka mig att arbetsgruppen inte anser att det förekommer så mycket konflikter och en orsak till det kan nog vara att de helt enkelt inte vet om att de finns eller funnits. Om det gått så långt att en konflikt har uppstått så försöker jag nog alltid vara ganska hård och krävande och är också tydlig med att lägga upp vad det är som gäller.  

Att konflikter inte alltid syns utåt betyder enligt förmannen inte att konflikter inte existerar, 
men poängterar ändå att det finns ett aktivt sätt att arbeta för att undvika att saker går så långt 
att det blir en konflikt. Förmannen nämner också att den egna förmannen nog har lika syn på 
konflikthantering som förmannen själv och att de båda har ett lösningsinriktat förhållningssätt 
till problem överlag. Att förmannen själv är strukturerad och snabb vid eventuella problem 
kan tänkas smitta av sig på arbetsgruppen vilket gör att de också blir snabba på att agera och 
diskutera svårigheter innan de går för långt. 
4.4 Ledaren upprätthåller genom att forcera barriärer 

Förmannen hade en förmåga att vara duktig på namn, vilket syntes mycket väl under alla de 
möten som observerades. Detta uttrycktes genom att förmannen berättade om utbildningar 
som hen deltagit i, skulle delta i och som hen hade hört om och alltid involverade 
presentatörers namn, människor hon träffat eller personer som gjort ett speciellt intryck. Jag 
fick en känsla av att förmannen ville inspirera arbetsgruppen till att utöka sin kunskap på 
egen hand och tillsammans. Genom att uppmuntra till att överskrida de vanliga gränserna 
som att lyfta fram namn på personer som gjort viktig forskning eller ansågs ha mycket 
”specialkunskap” inom ett visst område, kunde arbetsgruppen utveckla sitt samarbete inom 



57  
och utanför organisationen. Det här gällde såväl personer inom arbetsgruppen som personer 
som teammedlemmarna kände inom eller utanför organisationen och lätt kunde utnyttja inom 
något projekt om så behövdes. Jag kunde också se att alla tittade på den som pratade och jag 
fick en återkommande känsla av att de lyssnar aktivt på den som har ordet tog till sig de tips 
de fick av förmannen eller kollegor. Det är en känsla som jag får uppleva under samtliga 
möten på fältet och jag noterade även att förmannen både antecknade och lyssnade aktivt när 
ordet inte var hos hen vid olika tillfällen. Jag tolkade det som aktivt lyssnande utgående från 
det att förmannen oftast tittade på den som hade ordet, nickade instämmande eller räckte upp 
handen för att tillägga något i sammanhanget. Lyhördheten för sina medarbetare kan också 
vara just det som gjorde att förmannen hade lätt för att vägleda dem till var de kan inhämta ny 
kunskap i det de gör eller för det de behöver.  
Deltagarna menade att eftersom förmannen är lyhörd som person så har de upplevt att hen 
anpassar kommunikationen med varje medarbetarna på ett personligt sätt.  Förmannen 
beskriver sig själv som flexibel då det gäller kommunikationsformer och anpassar dem till de 
anställda och situationerna som uppstår. De poängterar ändå att den kommunikationskanal 
som slutligen används mest hänger på orsaken till ärendet.  

För det första så tror jag att den fysiska närvaron är viktig för att ha en fungerande 
kommunikation i längden. Men jag tror också att det kan ha att göra med vilket ärende man 
har, om det passar bättre att t.ex. maila eller att prata om det ansikte mot ansikte. Jag är nog 
väldigt lyhörd vad gäller hur mina medarbetare verkar vilja kommunicera överlag och utgår 
därifrån. 

Arbetsgruppen verkar vara övertygad om att förmannen väljer kommunikationsform utefter 
deras egna sätt att i huvudsak kommunicera med andra i arbetet. Förmannen däremot verkar 
delvis ha ett annat sätt att se på val av kommunikationssätt i första hand och lyfter fram 
ärendet som den avgörande faktorn för vilken kommunikationsform som används. Det finns 
ändå en insikt hos förmannen om medlemmarnas eventuella olikheter när det kommer till hur 
de vill kommunicera, vilket kan bero på förmannens mottaglighet och flexibilitet vad gäller 
andras sätt att agera i situationer. 
En annan kommunikationskanal som framhävdes under diskussionen med förmannen var 
kafferumsdiskussionerna. Kafferummet och korridorerna är den kommunikationskanal som 
många spontana jobbrelaterade diskussioner lever genom och som också utgör en viktig del 
av arbetsplatsens kommunikativa verksamhet. Även om kaffepauserna är till för att kanske 
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prata om annat än jobb så är det som att det även från förmannens sida finns en medvetenhet 
och en lyhördhet vad gäller de fördelar som kafferummet kan ge som en öppen arena för 
kommunikation oavsett samtalsämne. Tidsgränsen kan överskridas om den är till nytta för det 
kollektiva lärandet och den kollektiva reflektionen.  

Det jag inte vår glömma här är nog kafferumsdiskussionerna. De är nog mycket viktiga för arbetsplatsens kommunikation. Det gör liksom inget att de ibland går över den utsatta tiden eftersom det pratas ganska mycket jobb där. Också korridorpratet har jag märkt är en plats för kommunikation. Där tror jag också det sker mycket spontant. 
 
Mona: Nå t.ex. med att fara någonstans så uppmuntrar ju nog vår förman till att fara flera stycken, men då behöver vi också oftast själva såklart hitta finansiering för det.  Siv: Jo, och i och med att vi jobbar så mycket med varandra så finns det ju nästan alltid någon som har erfarenhet eller expertis så får man ett nytt uppdrag på bordet så kan hen oftast genast 
säga att prata med ”den och den” som har gjort detta tidigare. Det finns mycket här också och så upplever jag ju att förmannen har ett brett kontaktnät.  

Alla deltagarna var övertygade om att förmannen möjliggör det kollektiva lärandet på 
arbetsplatsen. Förmannens agerande vad gäller uppmuntran och vetskap om vem som ”sitter 

på vilken kunskap” är av betydelse för att det i större utsträckning nu än tidigare sker ett 
kollektivt lärande i arbetsgruppen. Gruppen värdesätter en uppmuntrande handlingsförmåga 
hos förmannen vilken står som grund för att de oftare än vad de kanske annars skulle, söker 
ny kunskap och inspiration från andra ställen eller personer än de vanliga. Deltagarna pratade 
även om det breda kontaktnätet hos förmannen. I kombination med lyhördheten kunde det stå 
som grund för förmannens sätt att lyckas stöda arbetsgruppens medlemmar genom att dela 
med sig av den kunskap och de kontakter hen själv sitter på.   

 Mona: Hen uppmanar oss ofta att gå tillsammans. Och hen uppmuntrar oss också väldigt ofta att fråga den eller den. Att gå till varandra och ta del i varandras kunskaper.  Philip: Ja och ofta när det är något som ska lösas så tar hen ofta upp det på något möte med alla så alla kan ta ställning till problemet.  Siv: Ja fast där har hen tänkt före *haha*.  Philip: Fast att hen ändå gör det är ju positivt. Hen är väldigt lyhörd på vad man själv skulle vilja utveckla. Jag tror jag aldrig fått ett rakt nej av varken vår förman eller vår förmans förman. De säger alltid att de ska utreda. Sen kanske det kommer det ett nej någon annanstans ifrån.  Siv: Allt är möjligt.  Mona: Har man en idé så möts man absolut inte på ett nedvärderande sätt utan man möts alltid med respekt. Siv: Ja alltså det är inte den attityden att vi gör alltid som vi brukar göra.  Mona: Nä.



59  
De är också måna deras förmans sätt att ta till sig nya tankar och idéer vilka möjliggör att de 
kan utvecklas i deras arbete. Det poängteras också att förmannens förman har en öppen 
inställning till nya saker. Den öppna inställningen kan därför stärka och inspirera förmannen 
att vara modig, forcera barriärer genom att inte låta sig stanna kvar i det vanliga bekväma och 
därmed våga satsa på nya saker i verksamheten. 
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5 Resultat  
I detta kapitel kommer avhandlingens resultat att diskuteras för att försöka bidra till ett 
bredare kunskapsområde kring ledarskapets betydelse för kollektivt lärande. Forskningens 
resultat kommer att jämföras med tidigare forskning inom området. För att försöka presentera 
resultatet så tydligt som möjligt kommer forskningsfrågorna att presenteras och besvaras. 

1. Hur skapar ledaren förutsättningar för kollektiva lärprocesser i organisationen?  
2. Hur upprätthåller ledaren kollektiva lärprocesser i organisationen?  

Resultatet av observationerna och intervjuerna har visat att om ledaren strävar efter att skapa 
och bevara känslan av delaktighet på tre olika nivåer i arbetsgruppen kan också de kollektiva 
lärandeprocesserna främjas. I analysen presenterades kategorierna ”ledaren skapar 

förutsättningar genom att uppmärksamma och visa omsorg”, ”ledaren upprätthåller kollektivt 
lärande genom att bevara låga trösklar och höga tak” och ”ledaren upprätthåller kollektivt 
lärande genom att forcera barriärer”. Dessa tre analyskategorier kommer i resultatet att delas 
in som tre dimensioner av delaktighet som tillsammans kom att fungera som 
handlingsmönster för att främja det kollektiva lärandet i arbetskulturen.  
5.1 Att skapa förutsättningar för kollektiva lärprocesser – delaktighet genom att uppmärksamma och visa omsorg  
Granberg och Ohlsson (2011) belyser ledarens förmåga att uppmärksamma och se sina 
medarbetare som en viktig del för att främja det kollektiva lärandet. Runsten och Werr (2016) 
presenterar något de kallar representationsstrategin som en del av hur en ledare i en 
organisation framför saker så att det medarbetarna gör skapar en mening. Meningsfullheten 
anses avgörande när det kommer till att lyckas skapa förutsättningar i lärandeprocessen. 
Förmannen i organisationen hade en till synes stark förmåga att visa intresse för 
arbetsgruppens individuella och mer kollektiva projekt. Detta synliggjordes genom att 
förmannen regelbundet lyfte upp vad som pågick i de olika projekten och lät varje 
arbetstagare var för sig eller i grupp dela med sig av hur projekten framskridit. Yukl (2009) 
menar att det är viktigt att som ledare förstärka värdet av att lära sig genom nya erfarenheter 
och att vara öppen för ny kunskap om kollektivt lärande ska kunna leva i organisationen. Han 
menar också att genom att hjälpa medarbetarna att uppmärksamma situationer där viktiga 
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lärdomar gjorts kan leda till att arbetsgruppen blir bättre på att identifiera positiva och 
negativa följder för organisationen.  
Uppmärksamheten var inte endast närvarande när projekt gick bra, utan fanns också där för 
att synliggöra eventuella hinder på vägen och för att lyckas lösa dem innan de blev till 
konflikter eller svårlösta problem. Under tiden projekten presenterades var det inte endast 
förmannen som fick ha åsikter om eventuella lösningar eller förbättringsförslag. Resten av 
arbetsgruppen uppmuntrades ständigt att själva komma med synpunkter och idéer. Granberg 
och Ohlsson (2016) framhäver gruppens gemensamma arbetsuppdrag som det som utgör 
gruppens fokus under kollektiva lärprocesser. Även om arbetsgrupperna inte samarbetade 
med alla helatiden hade de ändå ett gemensamt arbetsuppdrag under mötena, vilket var att ge 
respons på de projekt som pågick i verksamheten. För att kunna kalla det en lärandeprocess 
handlar det om att använda den kunskap som finns i gruppen för att lösa projektrelaterade 
problem, vilket också var det som inträffade under möten. Att som ledare lyckas 
uppmärksamma och bekräfta sina medarbetare resulterar i att arbetsgruppen gärna bidrar med 
funderingar om vilka utmaningar de står inför eller om tips för framgång i projekt som varit 
lyckade. Det är också något som Runsten och Werr (2016) lyfter fram sin integrationsstrategi 
om hur ledarens sätt att visa uppmärksamhet föder viljan och förmågan att som medlem bidra 
i arbetsgruppen. Genom att som ledare lyckas använda mötet som en arena för kollektivt 
lärande och inte bara informationsdelning kan villkor för kollektiva lärandeprocesser skapas i 
organisationen.   
Förmannen uppmärksammade inte endast arbetsgruppen och dess arbete under möten utan 
det fanns också en ofta förekommande handling under t.ex. kaffepauser där förmannen 
verkade genuint intresserad av vad som diskuterades. Dessa handlingar utgjordes av endast 
kroppsspråk som nickningar när arbetsgruppens medlemmar sökte bekräftelse på något de sa 
under en diskussion med någon annan. Granberg och Ohlsson (2011) ser på en lärfrämjande 
ledare som någon som handlar faciliterande och därmed stöder och ger möjlighet för 
arbetstagare och grupper att synas och höras. I praktiken kan dessa små nickningar vara något 
som ger arbetstagarna förtroende när det kommer till att dela med sig av det som pågår i 
projekt. 
Det fanns ett handlingsmönster hos förmannen som kunde förknippas med att ofta visa 
omsorg för sina medarbetare. Omsorgen visades t.ex. genom att förmannen tog problem som 
uppkom på allvar och såg till att lösa dem så snabbt som möjligt och genom att vara 
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medveten om att mötas av olika åsikter är nödvändigt för att lärandet ska utvecklas. Kock 
(2014) lyfter upp mänskligt hänsynstagande som en del av begreppet delaktighet som även 
anses gynna lärande i en arbetskultur. Det mänskliga hänsynstagandet hos förmannen kan 
jämföras med det att arbetsgruppen upplevde hen som tillitsfull, lyhörd och respektfull vilket 
också utgjorde känslan av att man bidrar med det man kan i gruppen utan uppfattningen av att 
någon förväntar sig mer. Runsten och Werr (2016) lyfter fram en arbetsmiljö där tilliten till 
förmän och kollegor är närvarande som något som gynnar lärandet och inhämtandet av ny 
kunskap vilket kan liknas med den omsorgsfulla atmosfären som existerade i arbetsgruppen.   
5.2 Att upprätthålla kollektiva lärprocesser – delaktighet genom att bevara låga trösklar och höga tak  
En organisation som har en stark lärkultur värderar att lära sig genom att ta risker och göra 
misstag och att prata om misslyckanden (Suryani, 2008). Arbetsgruppen pratade om 
arbetsmiljön som en plats med låga trösklar och högt till tak, där det fanns en ömsesidig 
respekt mellan kollegorna och förmannen som i praktiken betydde att det kändes tryggt att 
prata om misslyckanden som gjorts. Enligt Runsten och Werr (2016) spelar arbetsmiljön en 
stor roll för lärande på arbetsplatsen. Om individen upplever att den befinner sig i en trygg 
och tillitsfull social miljö i en arbetskultur, är chanserna avsevärt mycket större att de delar 
med sig av både positiva och negativa erfarenheter. Den trygga och tillitsfulla arbetsmiljön 
påverkar också viljan till att inhämta ny kunskap hos kollegorna. Återkommande 
kommentarer som ”putta in ansökan bara” eller ”det var en bra idé” visade också på 

förmannens tilltro på arbetsgruppen och att det fanns ett stort förtroende att prova nya saker. 
Det framkom också att förmannen alltid behandlade åsikter och idéer med respekt och 
intresse och att känslan av att ”allt är möjligt” var återkommande i arbetsgruppen. Detta 
påverkade med sannolikhet den upplevda känslan av låga trösklar och högt till tak.  
Day, Kelloway och Hurell (2014) poängterar sociala interaktioner på arbetsplatsen som en 
viktig psykologisk faktor för att medarbetare vågar bidra med sin kunskap i arbetsgruppen. 
De menar att genom goda sociala interaktioner föds känslan av respekt mellan medarbetare. 
Känslan av en respektfull arbetsmiljö utgörs av att man som medarbetare känner att man hör 
hemma i gruppen genom att kunna delta i diskussioner och att man möts av förtroende när  
man delar med sig av egna tankar och åsikter av upplevelser. Förmannens sätt att uppmuntra 
till att fråga både varandra och ledningen oavsett dilemma visade att det var viktigt att 
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arbetstagarna kände att det fanns råd och stöd att få. Alla arbetade med öppna dörrar och 
arbetsgruppen menade att de ofta spontant besöker varandras arbetsrum eller arbetspunkter 
utan förvarning för att bolla idéer eller få hjälp med eventuella problem.  
Bunniss, Grey och Kelly (2010) menar att genom att ta del av varandras kunskaper och få 
insikt i varandras yrkesroller kan man som arbetstagare bli bättre på att lära sig att identif iera 
processer som bör förbättras i verksamheten. Att dela med sig inför andra om de egna 
problemen man står inför gör att man som arbetstagare blir mer sårbar. Sårbarheten gör i sin 
tur att arbetsrelationerna blir mer intima och att det blir lättare att lära tillsammans.  
Kaffepauserna var också något som påverkade arbetskulturens kommunikativa verksamhet 
positivt. Det var en stund under dagen som upplevdes som viktig när det kom till det sociala i 
arbetet där de både kunde skratta tillsammans och diskutera allvarliga saker. Dessa stunder 
var något som personalen upplevde att de var delaktiga och bekväma i trots att de inte hade 
något viktigt att framföra eller nytt att berätta. De avslappnade och trygga relationerna i 
arbetskulturen kan jämföras med den relationsstrategi som Runsten och Werr (2016) lyfter 
fram inom kollektivt lärande. Enligt dem har ett gott socialt klimat visats vara av stor 
betydelse för att vilja ta till sig ny kunskap av andra. Förmannen var mån om kaffepausernas 
sociala betydelse och kunde upprätthålla kollektiva lärprocesser genom att bevara en känsla 
av förtroende och trygghet i arbetsgruppen. Det här förutsätter att ledaren också aktivt deltar i 
kaffepauserna för att genom den egna närvaron förmedla att denna stund på dagen är viktig 
för att knyta relationer i arbetsgruppen.  
5.3  Att upprätthålla kollektiva lärprocesser – delaktighet genom att forcera barriärer  
Arbetsplatsens öppna dörrar vittnade om arbetskulturens öppenhet till varandra och viljan av 
att stödja vid problem eller vid behov av tankeutbyte. Förmannen arbetade själv med öppen 
dörr och prioriterade att vara delaktig i tankeutbytet under kaffepauserna även om tiden 
upplevdes knapp. Trots att förmannen var tvungen att arbeta under tiden det var en kaffepaus 
var hen mån om att hålla dörren uppe under tiden. På så sätt kunde förmannen också ibland 
delta genom att kommentera något i en diskussion eller skratta åt någons skämt. Förmannen 
var alltså här beredd att ibland bryta sig igenom de egna barriärerna för att kunna sköta sitt 
jobb och mer eller mindre samtidigt vara en del av den kommunikativa arenan i under 
kaffepauserna.
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Runsten och Werr (2016) presenterar reflektionsstrategin som en viktig del för att utveckla 
kollektiva lärprocesser. Den uppmärksammar reflektionens betydelse i en arbetsgrupp för att 
lyckas identifiera problem som uppstår och därmed också lära sig saker tillsammans. De 
menar att hitta en lösning på ett problem anses vara mycket enklare än att fundera på vad 
problemet egentligen är och menar därför att ledaren bör fokusera på att också hitta tid för 
just reflektion i en arbetsgrupp. Arbetskulturen kännetecknades av återkommande 
gemensamma reflektioner vid möten, men också vid just kaffepauserna. Kaffepauserna 
framträdde som en del av arbetsplatsens kommunikativa arenor där tiden inte lät begränsa 
utan där kärnan istället bestod av meningsfulla reflektioner kring arbete men också fritid.  
Arbetsgruppen var mån om att kafferummet var en viktig samlingspunkt under dagen och det 
fanns även en förståelse hos förmannen om att kaffepauserna inte bör begränsas till 15 
minuter om det sker spontana reflektioner under tiden som berör arbetet. Både Yukl (2009) 
och Döös, Johansson och Wilhelmsson (2015) framhäver direkta och indirekta pedagogiska 
ingripanden som betydelsefulla för att främja kollektivt lärande. Förmannen i organisationen 
använder sig av indirekta ingripanden vid t.ex. kaffepauser vilka i det här sammanhanget har 
handlat om att skapa en tillåtande omgivning där det finns tid för spontan reflektion utan en 
strikt tidsgräns. Arbetsgruppen är kanske inte alltid medvetna själva om att de under dessa 
pauser reflekterar tillsammans eftersom stunderna förknippas med ”fritid” under arbetsdagen. 

Arbetsgruppen menar ändå att det är speciellt under de gemensamma kaffepauserna som 
många tankar utbyts både arbets- och privatrelaterat och att det är en del av arbetsdagen där 
oplanerat kollektivt lärande ofta sker.  
Indirekta pedagogiska ingripanden kan i det här fallet vara viktiga när det kommer till att 
upprätthålla kollektiva lärprocesser i organisationen eftersom de skapar kontinuerliga rutiner 
som inte kräver speciellt mycket planering eller ansträngning från ledarens håll. Här handlar 
det istället om att som förman vara uppmärksam och öppen för de små möjligheter som 
arbetsvardagen kan ge vad gäller informella arenor som fungerar lärfrämjande på 
arbetsplatsen. 
Stedt (2013) diskuterar omgivningens betydelse för medarbetares möjligheter att lära av 
varandra i arbetslivet. Detta för att uppmärksamma på vilka sätt medarbetare på en arbetsplats 
formar villkor för samarbete och vilken betydelse villkoren har för att möjligheterna att 
utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse i arbetet. Förmannen ser alltså 
nyttan i kafferumspauserna och har valt att också lyfta fram dem som något man kunde kalla 
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ett viktigt grundläggande villkor i arbetsmiljön för att lyckas få det kollektiva lärandet att 
fortsätta leva i organisationen.   
Förmannens lyhördhet och uppmuntran medförde också det att arbetsgruppens medlemmar 
kände sig självsäkra i att själva söka kunskap utanför gränserna och dela med sig av den nya 
kunskapen till resten av gruppen. Mentaliteten i arbetskulturen upplevdes som nytänkande, 
sporrande och ständigt redo att utvecklas mer. Yukl (2009) pekade på förmannens förmåga 
att uppmuntra sina medarbetare att ifrågasätta metoder och att få dem att vara nyfikna på nya 
saker och arbetssätt som en del av att främja det kollektiva lärandet. Han menar också att 
ledare oavsett position spelar en betydelsefull roll när det kommer till att upprätthålla en 
lärfrämjande arbetskultur. Grunderna för det lärfrämjande är att förmedla att nytänkande, 
experiment, flexibilitet och ständig förbättring är värdefullt inom arbetsgruppen. Förmannen 
har bevisat att dessa värden är viktiga och också något som hen handlar efter när det kommer 
till att främja både det individuella men också det kollektiva lärandet i arbetsgruppen. 
Experiment som redan hade provats och som dessutom önskades ske mer var bland annat 
funktionen med lärpar, där man hjälper både nya som mer vana arbetare att få ny kunskap 
och skuggningar, där kollegor fick insyn i andras sätt att arbeta och lösa problem.  Denna 
observation hänger också ihop med Stedts (2013) syn på att se sina medarbetare i deras 
individuella arbetsutförande som en viktig faktor för kollektivt lärande. Genom att få en 
insikt i andra kollegors arbetssätt ökar förståelsen för igenkänning av arbetsrelaterade 
problem och utmananande situationer som kan uppstå i olika sammanhang.  
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6 Avslutande diskussion  
Följande kapitel kommer inledas med en sammanfattning av avhandlingens kunskapsbidrag 
utgående från syfte och forskningsfrågor. Därefter kommer etnografin som forskingsansats 
att diskuteras och tillförlitligheten och trovärdigheten att presenteras. I sista kapitlet kommer 
förslag för fortsatt forskning inom närliggande områden att introduceras. 
6.1 Konklusion 
I kapitel två redogjordes begreppet kollektivt lärande och kollektiva lärprocesser för att göra 
läsaren medveten om vad det betyder och vad som utgör dessa i en arbetskultur. Ledarskapet 
kom även att presenteras som en betydande faktor för att främja kollektiva lärprocesser i en 
organisation. Andra faktorer som bevisats inverka på kollektiva lärprocesser är sociala 
relationer och möjligheten att kunskapsintegrera i arbetsmiljön. Resultatet av observationerna 
och intervjuerna har visat att om ledaren strävar efter att skapa och bevara känslan av 
delaktighet på tre olika nivåer i arbetsgruppen kan också de kollektiva lärandeprocesserna i 
arbetskulturen främjas. Det har konstaterats att det finns brister när det kommer till att ta 
tillvara det kollektiva lärandet inom det praktiska arbetslivet och att det är betydligt lättare att 
titta på faktorer som svagheter istället för resurser som kan stå som främjande och bevarande.  
Kock (2014) lyfter fram begreppet ”delaktighet” som något som gynnar lärande i en 

arbetskultur, och därför också något som bör tas i beaktande i en organisations arbetsmiljö. 
Att som medarbetare uppleva känslan av delaktighet betyder att faktorer som ökad 
motivation, engagemang, kommunikation, samarbete och den egna arbetsförmågan förbättras. 
Att främja kollektiva lärprocesser handlar om att genom pedagogiska ingripanden lyckas 
underlätta för dem att utformas och fortsätta existera.  
Att som ledare skapa delaktighet genom att uppmärksamma och visa omsorg formar 
förutsättningar för arbetsgruppen att dela med sig av den kunskap de har. På så sätt kan 
personalen kunskapsintegrera och skapa kollektiva lärprocesser i organisationen. Att bli 
uppmärksammad av förmannen i det arbete man gör kan betyda att medarbetarna både 
individuellt men också i grupp kände att deras arbete var viktigt. Det gav en känsla av tillit 
och en vilja att dela med sig av både utmaningar och framgångar. Omsorgen visades genom 
att förmannen var mån om att olika åsikter är värdefulla och det att ingen skulle känna att de 
inte var tillräckliga utan att de bidrog med det de kunde. Det är också något som gör att  
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medarbetarnas självförtroende stärks när det kom till att anförtro sig till både resten av 
gruppen och ledningen.  
Att som ledare skapa delaktighet genom att bevara låga trösklar och höga tak handlar om 
att genom uppmuntran och tillit forma en arbetskultur där personalen vågar prova nya saker 
och öppet prata om misslyckanden och misstag. Den tillåtande och tillitsfulla atmosfären är 
en faktor som är viktig när det kommer till att upprätthålla en lärfrämjande arbetsmiljö som 
ökar chanserna att upprätthålla kollektiva lärprocesser i organisationen. De låga trösklarna 
och höga taken speglade hur förmannen fick arbetsgruppen att våga komma med nya idéer 
och utvecklingsförslag eftersom mentaliteten som utstrålades var att ”ingenting är omöjligt”. 

De låga trösklarna och höga taken speglade också den invanda känslan i arbetsgruppen att de 
kunde dra nytta av varandra utan att känna att de störde någon i deras arbete.  De goda sociala 
relationerna i arbetskulturen underlättade upprätthållandet kollektiva lärprocesser i 
organisationen. Detta eftersom de utgjorde de öppna dörrarna, den fria mentaliteten och 
tillåtande atmosfären att existera.  
Att som ledare skapa delaktighet genom att forcera barriärer handlar om att upprätthålla 
kollektiva lärprocesser i organisationen genom att regelbundet tänka på att vara flexibel, 
öppen, uppmärksam och nytänkande. Förmannen i organisationen var mån om att bryta sig 
genom de vardagliga hinder som kunde begränsa kollektivt lärande. Detta för att själv lyckas 
vara så delaktig som möjligt i arbetsgruppen men även för att klara av att ta tillvara spontana 
stunder för reflektion under arbetsdagen. En annan del av förmannens sätt att forcera barriärer 
handlade om att vara positiv till att prova på nya saker i arbetet och att uppmuntra 
arbetsgruppen att vara delaktiga i sammanhang utanför det vanliga som kunde tillföra ny 
kunskap till organisationen. Förmannen själv fungerade också som en förebild när det kom 
till att prova på nya saker i arbetet och använde sig regelbundet av olika lärfrämjande 
metoder för att öka delaktigheten i arbetsgruppen. Delaktigheten gav arbetsgruppen möjlighet 
att se varandras sätt att arbeta och därmed upprätthålla lärande, goda relationer och 
kunskapsintegration i organisationen.  
6.2 Etnografi som metodologi och metod   
Valet att använda etnografin som metodologi och metod grundades i att den passade till 
avhandlingens syfte att utforska ett ledarskap som främjar kollektivt lärande i en arbetskultur. 
En del av teorin om ledarskapet har kommit att utvecklats efter att analysen av avhandlingens
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undersökning gjorts. Under tiden jag fördjupade mig i etnografin som metodologi kom det 
fram att det som forskare är av fördel att inte ha den totala teorin sammanställd vid de första 
mötena med fältet. Detta eftersom det är viktigt att man som etnograf kan justera förståelsen 
under tiden observationerna och iakttagelserna genomförs. Det betyder att forskaren på 
förhand inte bör påverkas i allt för stor utsträckning av den redan betraktade teorin, utan kan 
med fördel gå in på fältet med ett öppet sinne om teorin inte är fullt bestämd på förhand. 
(Tjora, 2012.)  
Att genom både deltagande observationer, gruppintervjuer och en individuell intervju försöka 
fånga det kollektiva lärandet och ledarskapets betydelse med den etnografiska blicken som 
utgångspunkt har varit både tungt och intressant. Enligt Denscombe (2016) bör etnografiska 
undersökningar sammanfatta både sociala, kulturella och psykologiska aspekter av det som 
undersöks. Det resonemanget bygger på att det är svårt att förstå de olika delarna var för sig 
eftersom de i ett sammanhang är sammanvävda. Valet föll därför på att göra både 
samtalsintervjuer och observationer för att försöka fånga en 360 graders vinkling på det 
undersökta fenomenet. Utmaningen fanns enligt mig som inte provat på observation ur en 
etnografisk synvinkel tidigare i att försöka fokusera på de handlingar som beskriver hur något 
förekommer och hur någon handlar, istället för att titta på det som ”är”. Under tiden på fältet 
har fokus varit på ledarens handlingar i relation till det kollektiva lärandet i en arbetskultur. 
Valet av att titta på arbetsplatsen som en arbetskultur föll på det att arbetskultur inom 
organisationspedagogiken enligt Aasen och Amundsen (2013) kan betraktas som en plats där 
människors beteenden, språkbruk, regler, kunskap och idéer formar vardagen. Dessa uttryck 
passar också bra under de sociala, kulturella och psykologiska aspekter som utgör de 
etnografiska undersökningarna.  
Som deltagande observatör handlar det om att försöka undvika att störa den naturliga miljön 
som en befinner sig i. Med tanke på min tre månader långa praktik på arbetsplatsen kunde jag 
genom min förförståelse veta vilka situationer som var ofta förekommande och att jag som 
forskare kunde inta en roll som jag under min praktiktid också hade. Jag försökte att medvetet 
inte påverka samtal som att ställa riktade frågor i en diskussion utan var noga med att låta 
sättet att diskutera och ämnen som diskuterades påverkas endast av arbetsgruppen och 
förmannen. Detta med stöd av Tjora (2012) som menar att forskaren i vissa fall inte kan möta 
fältet utan att ha vissa förkunskaper både vetenskapligt och vardagligt om fenomenet. Det 
viktigaste är att som forskare sträva efter att vara öppen för att justera förståelsen under 
resans gång. 
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Enligt Hammersly (2006) vill man inom etnografin i första hand titta på vad människor gör 
och säger i relation till en särskild omgivning. Det var också något som upplevdes som en 
utmaning eftersom jag valde att göra intervjuerna i mitten av fältarbetet. Orsaken till att hålla 
intervjuerna i mitten av fältobservationerna var att inte påverkas för mycket av det som sades 
i början av observationerna, utan jämföra fältanteckningar före och efter intervjuerna för att 
försöka hitta återkommande fenomen. Som etnograf är det viktigt att försöka förstå de 
perspektiv de studerade människorna har för att analytiskt kunna förklara och beskriva de 
aktiviteter och handlingar de är inblandade i. Detta också på grund av att det ofta kan skilja 
mellan hur människor ser på deras omgivning och hur de agerar i den. Det var också orsaken 
till att både intervjuer och observationer genomfördes.  
Att försöka fokusera på hur en människa agerar i form av kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
tonläge i relation till det som uttrycks var svårare än jag trodde i början och krävde mycket 
energi. Att lyssna på vad som sägs utan att fokusera på vad personen säger utan istället titta 
på hur den säger det och också agerar när den säger det var utmanande. Det var därför viktigt 
att kunna ta avstånd från fältet regelbundet för att i lugn och ro analysera observationer och 
fältanteckningar för att sedan komma tillbaka med pigga sinnen.  
6.3 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Jag har endast tittat på en fristående utbildningsorganisation i Finland bestående av en förman 
och dennes arbetsgrupp på tolv personer och kan därför inte uttala mig om andra branschers 
kollektiva lärprocesser och ledarskapets betydelse för andra branscher. Genom min 
pilotintervju med en annan förman inom en annan bransch kunde jag också se vissa skillnader 
i sättet att tänka och se på sitt eget agerande i syfte att främja kollektiva lärandeprocesser på 
arbetsplatsen. I teoridelen där forskning om kollektivt lärande inom olika verksamheter 
presenteras kan man också se skillnader i hur det utspelar sig beroende på branschen och 
verksamhetens uppbyggnad. Det betyder att det antagligen också finns skillnader i hur 
ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet beroende på om man t.ex. tittar på vården, 
industrin, skolan, den fria bildningen eller servicebranschen. 
Kvaliteten på forskning bestäms i enligt Tjora (2012) utgående från tre indikatorer: 
tillförlitlighet (reliabilitet), giltighet (validitet) och generaliserbarhet. Tillförlitligheten 
handlar bland annat att forskaren har försökt hålla en neutral eller objektiv roll som inblandad  
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i det tema som undersöks. Om engagemanget hos forskaren blir för stort, kan det uppstå en 
störning och påverka resultaten. Det har ändå diskuterats om att ingen forskare kan uppnå 
fullständig neutralitet i det hen gör. Därför är det viktigt att redogöra för hur den egna 
forskarrollen kan komma att påverka arbetet. Forskaren kan i vissa fall inte möta fältet utan 
att ha vissa förkunskaper både vetenskapligt och vardagligt om fenomenet. Det viktigaste här 
handlar om att vara öppen för att justera förståelsen under resans gång.  
Giltigheten handlar om hur trovärdigt slutsatsen i resultatet är kopplat till data. Giltigheten 
kan kontrolleras både utgående från både allmänna och designmässiga kriterier. Enligt 
LeCompte, Millroy och Preissle (1992) kan man prata om två olika typer av giltighet: intern 
och extern. Intern giltighet avser mäta hur olika faktorer har påverkat forskningen och dess 
design. Om det finns faktorer i form av effekter från hanteringen av undersökningen som kan 
ha påverkat forskningsdesignen är det av god intern giltighet att reda ut dess möjliga effekter 
på resultatet. Den externa giltigheten avser mäta studiens upptäckter relaterad till andra typer 
av grupper och miljöer. Därför kan det vara av god extern giltighet att förklara hur olika 
faktorer har påverkat studiens avgränsning till den utvalda miljön.  
Det finns både fördelar och nackdelar vad gäller tillförlitlighet och giltighet med att använda 
etnografin som forskningsansats. Enligt Denscombe (2016) ligger fördelarna i: direkt 
observation på fältet, att lätt att koppla till teori, att ge en helhetsbild av ett fenomen, att 
aktörernas uppfattningar syns och att en ekologisk giltighet bevaras. Genom att direkt 
observera på fältet får man direkt ha kontakt med både relevanta ställen och människor, vilket 
ger forskaren djupgående och detaljerad data. Det ger också forskaren möjlighet att handskas 
med svåra och invecklade verkligheter. Etnografin fungerar också som ett bra underlag när 
det kommer till att utveckla teorier eller testa teorier i praktiken. Etnografin placerar oftast in 
aspekter i dess sammanhang istället för att lyfta ut och isolera enskilda aspekter. Det ger en 
helhetsbild av det som undersöks. Aktörernas uppfattning bevaras genom att medlemmarna 
av en kultur iakttar händelser och fenomen som de uppfattas i deras egna ögon som sedan 
undersöks och beskrivs av forskaren. Etnografin bevarar ofta även den ekologiska giltigheten 
eftersom den har relativt liten inverkan på den studerade miljön. Sakernas ”naturliga” form 

bevaras.  
Nackdelarna med att använda etnografi som metod kan vara spänningar inom 
tillvägagångssättet, tendens att bli historieberättande, bristande tillförlitlighet, etiska 
utmaningar och tillträde till fältet. Spänningar vad gäller tillvägagångssättet  betyder att det
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kan uppstå en konflikt när forskaren både försöker bevara den naturliga miljön och de 
naturligt förekommande fenomenen som undersöks på fältet, samtidigt som forskaren kan 
tampas med den egna inverkan på hela forskningssituationen. Det finns även risker att 
forskaren fokuserar för mycket på att förklara och beskriva detaljer i det som undersöks och 
glömmer den analytiska förståelsen, vilket bidrar till att resultatet blir okritiskt och icke-
analytiskt. Tillförlitligheten kan vara svår för forskaren att bevisa eftersom att 
undersökningens resultat ofta mest utgår från forskarens egna tolkningar av händelser och 
fenomen. Vad gäller etiken kan det vara svårt att undvika problem när det ofta handlar om att 
som forskare tränga sig in på det privata och att få de involverades samtycke. (Denscombe, 
2016.) 
Jag tror också att det faktum att de flesta som medverkade i undersökningen, inklusive 
ledaren hade en pedagogisk utbildning kunde påverka undersökningens resultat positivt. 
Därför skulle det vara intressant att undersöka andra branschers ledarskap för kollektivt 
lärande eftersom jag tror att ledare i andra branscher inte har en pedagogisk utbildning och 
ofta inte heller arbetsgruppernas medlemmar. Om det är en pedagogiskt lagd arbetsgrupp kan 
det kollektiva lärandet komma att påverkas positivt eftersom medlemmarna kan ha en viss 
förförståelse för hur man kan arbeta lärfrämjande och därmed också främja delaktigheten i en 
organisation. 
6.4 Fortsatt forskning 
Det har visats att det finns ett behov av att titta på ledarskapets betydelse för kollektivt 
lärande, både vad gäller att som ledare skapa förutsättningar men också att lyckas 
upprätthålla de kollektiva lärandeprocesserna på en arbetsplats (Wallo, 2017; Granberg & 
Ohlsson, 2005). Mycket av den tidigare forskningen om ledarskapets betydelse som existerar 
idag berör mest ledningsgrupper och jag har inte kunnat hitta tidigare forskning som berört 
den branschen och arbetskulturen som jag själv valde att undersöka. Forskare har lyckats hitta 
branschöverskridande faktorer som kännetecknar det kollektiva lärandet, men inte vad gäller 
ledarskapet. Det skulle därför vara intressant att genom fortsatt forskning se om det går att 
hitta liknande lärfrämjande handlingsmönster hos ledare som inverkar positivt på det 
kollektiva lärandet inom olika branscher. 
En annan del som skulle vara intressant att undersöka är hur kollektivt lärande påverkas av 
språkliga barriärer. I den undersökta organisationen använde alla i den undersökta delen av
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organisationen samma arbetsspråk både under pauserna och när de kommunicerade med 
varandra i arbetet. Jag undrar därför om man kan hitta ett liknande resultat i en arbetsgrupp 
där både finska, svenska och engelska används för att kommunicera i arbetet.  
Även en undersökning i hur kollektiv lärande fungerar i en mer hierarkisk organisation kunde 
vara intressant. Detta eftersom den undersökta delen av organisationen enligt deltagarna 
fungerar mycket platt jämfört med andra delar av organisationer. Kunde det därför vara 
svårare att främja ett kollektivt lärande i en organisation där olika ledarskap finns på flertal 
hierarkiska nivåer? 
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Bilaga 1:2 (1 Intervjuguide gruppintervju) 
Intervjuguide gruppintervju  

Introduktion: 
- Presentation av mig själv, studiens tema och syfte  
- Etiska principer, anonymitet, bandning, rätt att avbryta  
- Viktigt att respektera allas svar 
- Repeterar gärna frågor vid behov under diskussionen  
   Informanternas bakgrund: 
1.       Vad har ni för utbildning? 
2.       Hur ser er arbetsroll ut inom organisationen? 
3.       Hur länge har ni arbetat inom organisationen?  
 Lärande och kollektivt lärande: 
4.       Vad innebär lärande för er? 
5.       Vad innebär kollektivt lärande för er? 
6.       Vad tror ni kollektivt lärande kan tillföra i en arbetsgrupp? 
7.       Hurudan arbetsmiljö tror ni kan stödja ett kollektivt lärande på en arbetsplats?  
Kommunikation: 
8.       Hur ser ni på fungerande kommunikation i en arbetsgrupp i allmänhet? 
9A.     Hur kommunicerar ni inom er arbetsgrupp?   9B.     Vilka av dessa sätt upplever ni fungerar bättre/sämre? 
10.     Väljer ni själva hur ni kommunicerar med förmannen eller har förmannen bestämt kommunikationsformen?  
Konflikthantering:  
11.   Hur hanterar ni i arbetsgruppen eventuella konflikter som uppstår? (Varför tror ni att det inte förekommer konflikter i arbetsgruppen?) 
12.     Hur upplever ni att förmannen hanterar eventuella konflikter i arbetsgruppen?
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Samarbete:  
13.   Hur ser enligt er ett gott samarbete ut i arbetsgrupper i allmänhet? 
14.   Hur ser samarbete i er arbetsgrupp ut? 
15.   Är samarbete med era kollegor viktigt när det kommer till att lära sig nya saker i arbetet? Varför?  Förmannens roll:  
16.   Upplever ni att er förman ger er möjlighet till kollektivt lärande på arbetsplatsen? Hur? 
17.   Hur kunde förmannen bidra mer för att ni som arbetsgrupp kunde öka det kollektiva lärandet i arbetsgruppen?  
Övrigt: 
18.   Något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 2:2 (2 Intervjuguide förmannen)  
Intervjuguide förmannen 
  

Introduktion: 
- Presentation av mig själv, studiens tema och syfte  
- Etiska principer, anonymitet, bandning, rätt att avbryta  
- Repeterar gärna frågor vid behov under diskussionen   Informantens bakgrund:  
1.       Vad har du för utbildning? 
2.       Kan du berätta om din arbetserfarenhet? 
3.       Hur länge har du arbetat i organisationen? 
4.       Vilken roll har du för tillfället i organisationen? 
5.       Hur länge har du haft denna roll i organisationen  
Lärande och kollektivt lärande: 
6.       Vad innebär lärande för dig? 
7.       Vad innebär kollektivt lärande för dig? 
8.    Vad tror du kollektivt lärande kan tillföra i en arbetsgrupp? 
9.     Tror du det finns några utmaningar vad gäller att lyckas skapa kollektivt lärande i en arbetsgrupp?  
10.       Hurudan arbetsmiljö anser du stödja kollektivt lärande på en arbetsplats?  
 Kommunikation: 
11.   Hurudana kanaler tror du är viktiga för en fungerande kommunikation med och i den arbetsgrupp du leder? 
12.   Upplever du att valet av kommunikationskanal bestäms av dig som förman eller är det fritt att välja själv hur man kommunicerar i arbetsgruppen?
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Konflikthantering: 
13.   Hur upplever du att medarbetarna hanterar eventuella konflikter i arbetsgruppen? (Varför tror du att det inte förekommer konflikter i arbetsgruppen?) 
14.   Hur ser du på ditt eget sätt att hantera eventuella konflikter i arbetsgruppen?  
 Samarbete:  
15.   Hur ser enligt dig ett gott samarbete ut i en arbetsgrupp i allmänhet? 
16.   Hur fungerar samarbete i den arbetsgrupp du leder? 
   Förmannens roll:                                                     
17.   Upplever du att du ger arbetsgruppen möjligheter till kollektivt lärande på arbetsplatsen? Hur? 
18.   Upplever du att du som förman kunde bidra mer för att öka det kollektiva lärandet i arbetsgruppen?   
Övrigt: 
19.   Något mer du vill tillägga? 

  
  


