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Förord 

Var sak har sin tid, och så har det också varit med detta avhandlingsar-
bete. När jag antogs till forskarutbildningen vid Linköpings universitet 
strax före julen 1997 befann jag mig vid mitt livs lågvattensmärke, då 
såväl familjeliv som arbetsliv sviktade. För att komma ur detta dödläge 
hade jag ett par år tidigare börjat läsa pedagogik på fritiden och också 
haft turen att få ett erbjudande att arbeta deltid i ett forskningsprojekt, 
där jag kunde skriva min C-uppsats. Att bli antagen till forskarutbild-
ningen kom dock som en stor överraskning, och det var med glädje 
som jag kastade mig över studierna hösten 1998 och visste att de skulle 
uppta min fritid under de närmaste tio åren. Det har blivit händelserika 
år även i övrigt i mitt liv, jag har gift om mig, flyttat från småstad till 
storstad, börjat ett nytt arbetsliv, sett mina barn etablera sig och till-
sammans har min man och jag fått fyra små barnbarn.  
 
Jag vill tacka Birgitta Ekman, som bjöd in mig till det forskningspro-
jekt som öppnade dörren till forskarutbildningen och som uppmuntrade 
mig att söka denna. Utan dig, Birgitta, hade jag aldrig varit här. Jag 
känner stor tacksamhet mot vårt samhälle som tillåter medelålders 
kvinnor att välja en ny väg och att få börja avancerade studier vid en 
tid, då familjeplikternas och arbetets långa armar släppt taget. Jag vill 
tacka Linköpings Universitet för att de antog mig och gav mig denna 
utbildning, som jag har njutit så av. Ett stort tack till Staffan Larsson 
som har varit min handledare. När jag har skrivit mina texter och känt 
att jag har kommit till vägs ände och att jag inte förmått tränga längre 
ned i analys och fördjupning, har det varit dags att åka på handledning. 
Efter varje gång har jag varit lika förundrad och imponerad över hur du 
lett mig till nya tankar, nya ingångar, hur du sett svagheter och brister 
och var jag försökt smita undan svårigheter. Varje gång har jag åkt 
hem och känt att jag hittat en dörr som leder vidare, och varje gång har 
jag dessutom känt att jag varit med om en intellektuell utmaning. Tack 
Lene Tanggaard, som var opponent på slutseminariet och som gav mig 
insiktsfulla synpunkter, vilka jag haft stor glädje och nytta av under 
slutfasen av arbetet. Tack Ove Karlsson för att du gav mig möjlighet 
att samla empiri och kunskap om mitt fält och tack för alla livgivande 
diskussioner under hela min avhandlingstid. Jag vill också tacka Tola 



 

Jonsson för att ha ordnat så att jag under tre år har kunnat isolera mig i 
skrivande under maj och juni månader och Christina Lönnheden, som 
gick in och höll ställningarna på arbetet under dessa perioder. Utan 
biblioteket vid Mälardalens Högskola hade det inte heller blivit någon 
avhandling, tack för alla artiklar, avhandlingar och annan litteratur som 
ni tagit hem till mig under åren. Tack också till alla arbetskamrater, 
som stöttat och trott på mig under alla år och till Peter Gustafsson, som 
har givit mig stöd att avsluta arbetet. Ett stort tack till Birgitta Ekman 
och Ulla Alsin, som har bistått mig med noggrann läsning, finputsning 
och redigering i arbetets slutfas. Och Arne, tack för att du aldrig med 
det minsta ord eller åtbörd har visat missnöje över eller givit mig 
skuldkänslor för att jag, så fort jag har haft en möjlighet, stängt in mig 
och isolerat mig för att tänka och skriva. Tack också till min familj, 
My och Johan, Lisa och Erik, Anna och Atab för att ni har haft en så 
oreserverad tilltro till att jag skall gå iland med det här projektet och 
tack My för det vackra omslaget till avhandlingen. 
 
”Det är Axablodet”, klagade alltid min far, när han inte rådde på min 
mor. Denna avhandling vill jag tillägna bärarna av detta viljestarka och 
kraftfulla blod i kvinnoleden före och efter mig. Anna Ax, min mormor 
som så gärna hade velat gå på seminariet och bli småskollärare, men 
vars lott det i stället blev att under tjugo års tid föda ett barn vartannat 
år och som fann sin egen fristad i den lilla lanthandel som hon drev 
fram till sjuttiofem års ålder. Min mamma, Margit Petersson, som ock-
så drömde om en utbildning som hon aldrig kunde få, men som ändå 
kunde ta tillvara sin begåvning, arbetskapacitet och kompetens i arbe-
tet med att förestå en telegrafstation och som blev en förebild i att för-
ena yrkesutövning med hushållsarbete och tre barn. Varken mormor 
eller mamma finns kvar men axablodet bärs vidare av mina döttrar My 
Lindh och Lisa Andersson, som till skillnad från tidigare generationer 
fått välja sina liv, och som fortsätter på samma väg att söka förena ut-
veckling och lärande i arbete med familj, vänner och intressen.
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I. SYFTEN, PERSPEKTIV OCH METOD 

Kapitel1. Inledning och syften 

Under mitten av nittonhundranittiotalet stod det klart att de stora bo-
stadsområden som byggts på 60- och 70-talen för att snabbt avhjälpa 
bostadsbristen i städerna, då flyttlassen gick från landsbygden in till 
tätorterna, nu hade kommit att utgöra stora problem för kommunerna. 
Tidigare hade de dock möjliggjort en snabb expansion och arbetstill-
växt. Bostadsbristen hade under åren hävts i de flesta städerna och de 
områden som först tömdes på hyresgäster blev i de flesta fall de så 
kallade miljonprogramsområdena, där snart många fönster gapade 
tomma, sedan de som kunnat hade flyttat till mera attraktiva bostads-
områden. Den tidigare arbetskraftsinvandringen hade upphört och den 
invandring som skett under senare år bestod av hela familjer, som hän-
visades till miljonprogramsområdena och där kommit att utgöra en 
dominerande del av befolkningen tillsammans med arbetslösa och 
andra marginaliserade grupper. 
 
Man talade om segregation i samhället och att just dessa bostadsområ-
den i städernas utkanter och förorter var eftersatta och säten för denna 
segregation. Den dåvarande ministern Leif Blomberg, i folkmun kallad 
Blomman, initierade ett antal projekt i de svenska kommuner, som 
ansågs ha störst problem med segregerade bostadsområden. De statliga 
medel som anslogs för att starta försöksverksamhet för att motverka 
segregationen kom att kallas Blommanpengar och en av de kommuner 
som tog del av pengarna var Staden, där Latitud kom att utgöra ett av 
tre delprojekt.  Latitud hade sin grund i tidigare projekt inom bostads-
området, där det kommunala bostadsföretaget startat ett projekt för att 
göra bostadsområdet mera attraktivt och stoppa utflyttningen. Detta 
projekt övergick sedan i ett kommunalt projekt, baserat på medel från 
EU, för att öka de boendes miljömedvetande genom bättre sophanter-
ing och genom att göra den yttre miljön mera trivsam. Under båda des-
sa projektfaser var även ett av målen att skapa mötesplatser inom om-
rådet. Samtliga dessa syften kvarstod när de statliga medlen tillkom, 
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men nu tillkom också syftet att motverka segregationen, öka arbets-
kraftsdeltagandet och höja kompetensen hos dem som deltog. Latitud 
var en plats dit människor kom genom praktikplaceringar inom SFI 
(utbildning i svenska för invandrare), aktivitetsgaranti (riktad till äldre 
långtidsarbetslösa) och andra kommunala arbetsmarknadsåtgärder, 
men samtidigt presenterades projektet som ett arbetskooperativ, som 
bar sina egna kostnader. Latitud utgjorde också en arbetsplats på den 
öppna arbetsmarknaden för ett flertal kvinnor. De flesta var i koopera-
tivet under kortare perioder, men ett antal kvinnor och män arbetade i 
Latitud under en längre tid.  
 
Latitud var en udda arbetsplats på så sätt att den var svår att definiera 
och hade bytt skepnad och mål flera gånger under åren. Intressenter 
och huvudmän har växlat och den har fått nya uppgifter allteftersom 
nya finansiärer och viktiga politiska mål har formulerats för projektet. 
Man har sökt att förena en mängd uppgifter och mål i ett och samma 
projekt genom att behålla gamla målsättningar formulerade i tidigare 
projektfaser, samtidigt som man lagt till nya och på så sätt sökt slå 
flera flugor i samma smäll.  
 
Eftersom Staden fick statliga bidrag för att driva Latitud och de andra 
två delprojekten inom Blommansatsningen hade man också förbundit 
sig att genomföra en utvärdering av verksamheten och det var på detta 
sätt, som jag kom i kontakt med kooperativet Latitud. Mitt första besök 
på Latitud var i december 2000 och jag gjorde sedan återkommande 
besök under de följande två och ett halvt åren. Under den tid som utvär-
deringen pågick kom jag att reflektera allt mer över vilka förutsättningar 
som rådde inom kooperativet för lärande och vilket lärande som kom till 
stånd inom arbetsplatsen. Ett led i detta blev då att också söka efter teo-
rier om lärande i arbete för att skapa en ram och tolkningsgrund för att 
studera lärandet i kooperativet Latitud.  
 
Mitt bidrag till kunskapen om lärande i vardag och arbetsliv kan kanske 
vara detta att jag studerat en form av verksamhet, som vuxit fram under 
de senaste årtiondena och nu som finns i dagens samhälle och som om-
fattar och har omfattat många människors vardag och liv. Jag hoppas 
därför kunna bidra något till debatten och kunskapen om människors liv 
och utvecklingsmöjligheter i tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder och pro-
jekt.  Jag vill också klargöra att även när det inte är klart uttryckt i av-
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handlingen att jag har tolkat människors utsagor och handlingar så är 
det ändock mina tolkningar utifrån min förförståelse och mina perspek-
tiv som återges.  
 
De människor som arbetat i kooperativet har alltid mottagit mig väl och 
man har alltid tagit sig tid att svara på mina frågor. Jag vill därför tacka 
alla dem som givit mig tillfälle att följa dem i deras arbete och vardag, 
som givit mig information och kunskap i samtal och intervjuer. Slutli-
gen vill jag understryka att jag känner stor beundran för kooperativets 
ledare och hans hängivna engagemang och arbete att göra bästa möjliga 
med de mycket begränsade resurser som står honom till buds. 

Syften 
Utgångspunkten för avhandlingen är att människor lär i sitt handlande 
och i sin vardag, och att lärande är förenat med att vi lever, umgås och 
arbetar tillsammans. Arbetsplatser är emellertid uppbyggda på olika sätt 
och ger olika stora möjligheter till lärande. Medan vissa arbeten huvud-
sakligen består av återkommande handgrepp och rutiner kan andra in-
nebära ständigt nya uppgifter och problem som måste lösas och hante-
ras.  I formuleringen av mitt syfte ligger att jag avser att studera såväl 
individers förutsättningar för lärande i den sociala miljö som arbetsplat-
sen utgör, som enskilda individers lärande över tid. För att beskriva den 
enskilda individens lärande under dennes tid i kooperativet kommer jag 
att använda begreppet lärandebana1. 
 
 
Mitt första syfte med denna avhandling är uttryckt i en tudelad fråga: 
Vilka förutsättningar finns för människors lärande och vad lär sig de 

                                                 
1 Begreppen deltagarbana och lärandebana används parallellt och så vitt jag kunnat 
utröna ibland med samma innebörd. Tanggaard och Elmholdt (2007) gör emellertid 
en skillnad mellan begreppen i det att de ser lärandebanor som en specifik kompo-
nent i en persons deltagarbana. Jag har använt mig av båda begreppen deltagarbana 
och lärandebana, dock med den skillnaden i innebörd att jag med deltagarbana be-
tecknar individens levnadsbana, medan jag med lärandebana betecknar individens 
lärande över tid. Jag gör alltså samma åtskillnad av de båda begreppen som Tangga-
ard och Elmholdt gör. Dreier (1999a) använder begreppet trajektoria i betydelsen 
deltagarbana och när jag använder detta begrepp är det med samma betydelse. 



Syfte, perspektiv och metod 

4 
 

människor som arbetar inom en sådan arbetsorganisation som koopera-
tivet Latitud? 
 
 
Detta syfte handlar om individers lärande och förändring inom koopera-
tivet. Syftet blir också en fråga om att söka tränga djupare in i lärandets 
villkor inom en arbetsplats och utforska grundläggande komponenter 
för lärande och på vilka sätt dessa tillgodoses eller åsidosätts inom den 
miljö jag valt att studera. 
 
Ett andra syfte har vuxit fram under arbetet med avhandlingen och det 
är att pröva hur de teorier jag använder fungerar för att studera just den-
na arbetsplats. De teorier för lärande som jag valt i Latitudstudien (i 
fortsättningen kommer jag att benämna studien på detta sätt) är formule-
rade av de båda forskarna Lave och Wenger (1991, Wenger 1990, 1998) 
för att förstå och förklara lärande i den vardagliga sociala praktik som 
en arbetsplats utgör. Lave och Wengers teorier innehåller i sig så många 
förgivet tagna antaganden om hur arbete organiseras och struktureras 
och om hur lärandet sker i ett socialt sammanhang att jag kommit att 
undra över om de är användbara i ett sammanhang som ser ut som och 
är konstruerat som kooperativet Latitud.  
 
Mitt andra syfte är att problematisera de teoretiska verktygen och även 
detta syfte kan uttryckas i en fråga: Hur fungerar Lave och Wengers 
teorier kring legitimt perifert deltagande och lärande i en handlingsge-
menskap, när de används i ett fall av detta slag?   

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av fyra huvuddelar med sammanlagt elva kapitel. 
Den första delen; Syften, perspektiv och metod, inleds med detta kapi-
tel, vari avhandlingens båda syften och frågeställningar presenteras, 
liksom avhandlingens disposition. I det följande kapitlet redogörs för 
de teorier som valts som instrument för avhandlingens analys av studi-
en av människors lärande i vardagligt arbetsliv, teorier som skall tjäna 
som redskap för att svara på de frågor som jag ställt i avhandlingens 
båda syften. I kapitel tre berättas hur jag gått till väga i arbetet och vil-
ka metoder och perspektiv jag valt för avhandlingen, vilka också skall 
vara i konsekvens med de teorier, som använts. Kapitlen fyra och fem 
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utgör avhandlingens andra huvuddel Kontext och i dessa redogörs för 
hur arbetsplatsen Latitud tillkommit. Kapitel fyra berättar om den yttre 
kontexten och inleds med en redogörelse för de beslut som fattats på 
svensk statlig nivå. Dessa beslut och intentioner har sedan omsatts i en 
projektverksamhet i en mellansvensk stad. På denna nivå formuleras 
nya mål och intentioner och en lokal projektorganisation byggs upp för 
att förverkliga dessa. Redogörelsen för vad som hänt bygger på doku-
mentstudier och intervjuer med tjänstemän och politiker, som varit 
verksamma och engagerade i projektet vid dess tillkomst.  I kapitel 
fem berättas om den inre kontexten, vardagen i kooperativet Latitud. 
Jag söker i detta kapitel ge två noggranna och täta beskrivningar av hur 
en dag förflyter på arbetsplatsen, dels i början av kooperativets tillvaro, 
dels vid slutet av min fältstudie två år senare. Dessa beskrivningar 
bygger på mina fältanteckningar och samtal med de personer som ar-
betade i kooperativet. Därefter följer avhandlingens tredje huvuddel; 
Lärande. I kapitlen sex, sju, åtta och nio redogör jag för vad jag kunnat 
utläsa och förstå av tillvaron i Latitud genom observationer, intervjuer 
och samtal. I takt med att jag går från makro- till mikronivå går jag 
från mera distanserade och opersonliga metoder för att studera och 
samla empiri, som att studera dokument, till metoder där jag följer livet 
i Latitud och för återkommande samtal med människorna på arbets-
platsen i deras vardagsliv.  
 
Wenger (1998) definierar i sin studie av en handlingsgemenskap fyra 
huvudkomponenter för att kunna beskriva lärandet i en social praktik. 
Dessa fyra komponenter utgörs av praktik, mening, gemenskap och 
identitet och i Latitudstudien har jag ägnat vardera av dessa ett av mina 
resultatkapitel. Sålunda utgör kapitel sex en redogörelse för den dagli-
ga praktiken inom kooperativet, kapitel sju redogör för skapandet av 
mening inom Latitud och kapitel åtta för hur gemenskapen gestaltar sig 
på arbetsplatsen. I kapitel nio, som behandlar identitet, har jag valt att 
disponera kapitlet annorlunda än de tre föregående och följa fyra per-
soner i deras deltagarbanor och deras lärande, där jag i Österlunds 
(1996) efterföljd använder begreppet telos för att beskriva vad de lär. 
Genom att göra på detta sätt har jag både fått möjlighet att lägga till en 
tidsaspekt och kunnat lyfta fram individernas lärande över tid och hur 
deras lärande är förbundet med deras identitet, vilket även Dreier 
(1999a) och Tanggaard (2006) pekat på som väsentligt inom teorin 
kring situerat lärande. 



Syfte, perspektiv och metod 

6 
 

 
Avhandlingens fjärde huvuddel: Konklusioner inleds med kapitel tio, 
som behandlar Latitud som miljö för lärande och detta kapitel bygger 
på skildringarna i kapitel fem och resultaten från kapitlen sex, sju, åtta 
och nio. I detta kapitel behandlas avhandlingens första syfte, vilket 
sker i och med att jag där undersöker hur teorierna kring legitimt peri-
fert lärande och lärande i en handlingsgemenskap (Lave och Wenger 
1991, Wenger 1990, 1998) är giltiga för miljön Latitud. Detta kapitel 
utgör även en behandling av avhandlingens andra syfte, då den omfat-
tar en problematisering av de teoretiska verktyg jag valt. I kapitel elva 
utvecklas denna problematisering, då jag fördjupar mig i hur mina teo-
retiska verktyg fungerat för studien och vad jag funnit i studiet av indi-
viders lärande i kooperativet Latitud. I detta kapitel står individens 
deltagarbana och lärandebana i fokus och för att kunna belysa denna 
vänder jag mig till Dreier (1999a, 2000) och hans fördjupning av den 
situerade lärandeteorin.   Detta kapitel behandlar därmed framför allt 
frågan vad de människor, som befinner sig i kooperativet Latitud lär 
under sin vistelse där.  
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Kapitel 2. En social teori om lärande i ar-
bete och vardagsliv 

Latitudstudien hämtar sin empiri från en arbetsplats, kooperativet Lati-
tud, som var en del av ett kommunalt projekt inom ett större statligt 
projekt. Det hade formulerats mål på såväl statlig som lokal kommunal 
nivå för dess verksamhet, och dess första och mest grundläggande mål 
var att projektet skulle öka arbetskraftsdeltagandet, stärka kompetens-
utvecklingen och fördjupa vardagskontakterna mellan människor i det 
bostadsområde, där projektet var förlagt. 
 
Detta innebar att de människor, som omfattades av projektet och som 
vistades och arbetade där under längre eller kortare tid, förväntades 
genomgå ett lärande och öka sin kompetens så att de efter sin tid i pro-
jektet skulle kunna erbjudas och ta ett arbete ute på den öppna arbets-
marknaden. De statliga mål som formulerats hade även uttryckligen 
betonat att det framför allt var invandrare, som behövde och skulle få 
förstärkt kompetens och att kommunerna därför skulle förlägga sina 
insatser till bostadsområden med hög invandring. Eftersom de männi-
skor, som vistas i den miljö jag studerat, har kommit dit efter lång ar-
betslöshet eller efter ett liv i en helt annan kulturell och social miljö, är 
det naturligt att kooperativet Latitud inte kan möta dem med krav på en 
avancerad kompetens. Det är därför väl förståeligt att kooperativet 
erbjuder de nyanlända enkla arbetsuppgifter i en arbetsmiljö, där det 
inte heller finns en tekniskt avancerad och komplicerad maskinpark.  
 
De teorier som är utgångspunkt för avhandlingen är Lave och Wengers 
(1991) formulering av nykomlingens väg från legitimt perifert delta-
gande till fullt deltagande och Wengers (1990, 1998) utveckling av 
lärandet inom en handlingsgemenskap. Jag har även använt mig av 
Dreiers (1993,1994,1999a) teori om hur individer lär under sina delta-
garbanor över tid och rum, liksom Österlunds (1996) utveckling av 
begreppet telos för att beskriva vad människor lär under sina deltagar-
banor.  Lave och Wengers teorier har även använts i senare forskning 
(Nielsen 1999, 2000, 2003a, 2003b, Akre och Ludvigsen 2000, Elm-
holdt 2001, 2003, Hansen 2002, 2003, Musaeus 2002, 2003, Aarkrog 
2003, Tanggaard 2003, Tanggaard och Elmholdt 2003, Tanggaard 
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2006, Thomsen Langagergaard 2003). Under de allra senaste åren har 
Lave och Wengers teorier kring legitimt perifert lärande och lärande i 
en handlingsgemenskap kommit att utgöra en utgångspunkt för ett fler-
tal studier (Bryson, Pajo, Ward och Mallon 2006, Crouch 2006, Le 
Maistre, Boudreau och Paré 2006, Logan 2006, Mittendorff m fl 2006, 
Coetzer 2007, Gustavsson 2007, Lundin och Nuldén 2007). Andra 
studier stödjer sig på Lave och Wengers teorier men för en mera utta-
lad diskussion kring dem och uttalar också en tydligare kritik av dem 
(Collin 2006, Elkjaer 2005, Hodkinson 2005, Schulz 2005, Allan och 
Lewis 2006, Kallioala, Nakari och Pesonen 2006, Salminen-Karlsson 
2006, Guzman 2008).  I följande kapitel presenteras Lave och Wengers 
teorier kring legitimt perifert lärande och lärande i en handlingsgemen-
skap.   

Legitimt perifert deltagande  
Lave och Wenger (1991) formulerar sin teori kring legitimt perifert 
lärande år 1991 för att beskriva och förklara hur människor som kom-
mer nya och okunniga i yrket till en arbetsplats genom sitt lärande går 
från en perifer men legitim position till ett fullt deltagande och kvalifi-
cerat yrkeskunnande.  

Bakgrund till teorin kring legitimt perifert deltagande 

I sin skrift hänvisar Lave och Wenger (1991) framför allt till studier 
som Lave företog redan under 1970-talet, då hon följde skräddarlär-
lingar i Monrovia, Liberia i deras väg från inträdet i skräddarnas verk-
städer tills de trädde ut som fullärda skräddarmästare. Lave har också 
tidigare i sin forskning sökt klarlägga och beskriva hur människor löser 
och hanterar matematiska problem under vardagliga inköpsrundor och 
hur andra, som söker bemästra sin övervikt, räknar och bedömer sina 
dagliga kaloriintag (Lave, Murtaugh och de la Rocha 1984, Lave 
1988a,). Hon kommer genom dessa studier till samma resultat, som när 
hon studerade skräddarlärlingarna, nämligen att individens lärande 
sker i samspel med den sociala omgivningen. Laves slutsats blir att 
kunskap inte är något som existerar i sig själv och som därmed kan 
förmedlas från en person till en annan fri från sammanhang och kon-
text. Tvärtom övertygas hon om att individer lär i ett socialt samman-
hang och att en grund för lärandet är att de själva äger problemet, d v s 
att det är meningsfullt för dem att lära. Hon fann i sin forskning att 
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lärandet sker i relationen mellan individen och dennes omvärld, i den 
sociala praktiken. När människor gör matematiska beräkningar medan 
de utför sina vardagshandlingar sker det under den tid, som de rör sig 
mellan affärernas hyllor och staplar av varor, och deras resultat av de 
matematiska operationerna behöver överensstämma med ekonomi, 
preferenser, aktiviteter och tillgång till förrådsutrymmen (Lave, Mur-
taugh och de la Rocha 1984). Viktväktarna väger sina mål och räknar 
kalorier medan de lagar mat och förbereder måltider åt den övriga fa-
miljen och de har behov av att snabbt skapa strategier för att deras vä-
gande och mätande inte skall ta onödig tid och plats (1988a). Båda 
kategorierna lär under sina vardagliga ageranden, och deras lärande är 
enligt Lave socialt situerat och kan inte ses som en isolerad kognitiv 
företeelse utan måste ses i sammanhang med den kontext vari indivi-
den befinner sig och i hennes praktiska handlande. Under denna tid 
arbetade också Rogoff med att påvisa den sociala omgivningens bety-
delse för utveckling av kognitiva förmågor (Rogoff 1990). 
 
Lave tar därmed tydligt avstånd från klassisk kognitiv lärandeteori, då 
denna utelämnar det sociala sammanhang där lärandet sker, en stånd-
punkt som också är central då Lave och Wenger sedan tillsammans 
formulerar sin teori om legitimt perifert lärande (1991). Lave (1993) 
uttrycker senare att den klassiska kognitiva lärandeteorin inte heller ger 
några verktyg för att förklara hur människor agerar i olika situationer 
och inte heller berättar på vilket sätt en individs nya kunskaper och 
erfarenheter knyter an till och tolkas genom tidigare kunskaper och 
erfarenheter. 
 

The idea of learning as cognitive acquisition – whether of facts, 
knowledge, problem-solving strategies or metacognitive skills - 
seems to dissolve when learning is conceived of as the construction 
of present versions of past experience for several persons acting to-
gether (Lave 1993, s. 8). 
 

Lave och Wenger (1991) pekar på att en viktig anhalt på vägen mot att 
kunna formulera en social teori om lärande har utgjorts av Bourdieu. 
Denne gick vidare från en lärandeteori baserad på ett kognitivt perspek-
tiv, där man ser på människors lärande såsom baserat på fakta och reg-
ler, till att placera människor i en social kontext, där han karaktäriserade 
människors handlande som betydligt mera komplexa än ett regelstyrt 
lärande av begrepp och modeller (Bourdieu 1977a, 1977b, 1984, 1990a, 
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1990b). Bourdieu upplöste spänningen mellan strukturerna och indivi-
den, då han hävdar att praktiker inte bestäms objektivt av strukturer, 
men att de inte heller är produkter av kognitiva processer eller den en-
skilda människans fria vilja. Istället uppstår de genom ett dialektiskt 
förhållande mellan strukturer och individens agerande (1977a, 1990a). 
Härigenom öppnar han för möjligheten att se lärande i praktiken och för 
in den sociala kontextens betydelse, dock endast för individens tidiga 
lärande av normer och vanor. Såväl Lave (2000) som Wenger (1998) 
och Österlund (1996) betonar den roll som Bourdieu spelat, men kritise-
rar honom också för att inte förklara hur individer lär vidare och föränd-
rar vanor och normer senare i sina liv. I den värld som Bourdieu skildrar 
ger han ingen väg vidare från det tidigt förvärvade och inlärda, inget 
utrymme för ett vidare lärande bortom detta och med nya tolkningar av 
tillvaron, och han förklarar därmed inte hur utveckling, förändring och 
olikheter mellan olika individer uppvuxna i likartade miljöer kan upp-
komma.  
 
När Lave och Wenger (1991) tillsammans lanserar sin teori kring legi-
timt perifert lärande var alltså Lave (1984, 1988a, 1988b) redan förank-
rad i sin syn på lärande såsom situerat i en social praktik, och de båda 
hänvisar nu till att teoribildningen kring situerat lärande utgör en brygga 
fram till den teori som de själva formulerar. Grunden för teoribildningen 
kring situerat lärande lades av Vygotskij (1978, 2001) och dennes studi-
er av hur kulturella och språkliga betingelser påverkar och bestämmer 
vårt tänkande och lärande. Viktig i Vygotskijs teoribildning om indivi-
ders lärande i en social kontext är hans begrepp ”zone of proximal deve-
lopment”, vilket betecknar hur en individs lärande kan ta språng genom 
att få stöd av en annan person eller genom samarbete med andra perso-
ner, d v s skillnaden mellan vad man kan på egen hand och vad man kan 
i rätt social omgivning (Vygotskij 1978). Detta begrepp har sedan 
kommit att tolkas på olika sätt. En avgörande skillnad är mellan dem, 
som hävdar att dessa språng i utveckling och lärande sker genom mötet 
med en annan individ som bär på en större och mera omfattande kun-
skap, och dem som tolkar begreppet som att en individ kan lära inom en 
grupp, där medlemmarna är relativt jämställda i kunskapshänseende, 
men kan göra avgörande språng i sin kunskapsutveckling genom att 
diskutera sig fram och locka fram varandras kunskaper.  
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Inom aktivitetsteorin, företrädd av bland annat Engeström har begreppet 
”zone of proximal development” givits denna senare tolkning från ett 
socialt eller kollektivt perspektiv. Lave och Wenger (1991) hänvisar till 
bl a Engeström (1987) där han definierar Vygotskijs begrepp på följan-
de sätt: 
 

The distance between the everyday actions of individuals and the 
historically new form of the societal activity that can be collectively 
generated as a solution to the double bind potentially embedded in... 
every day action (Engeström 1987, s.174). 

 
Detta synsätt öppnar för teorier om hur människor lär inom arbetsliv 
och studier genom att tillsammans utforska, jämföra och utbyta kunska-
per och erfarenheter. Lave och Wenger (1991 s.49) pekar på hur denna 
tolkning av begreppet ”zone of proximal development” fäster tyngd-
punkten vid processer av social förändring och lärande. De forskare som 
gjort denna tolkning av begreppet har även övergivet studiet av kontex-
ter som organiserats och strukturerats för lärande, och studerar istället 
lärande i en social praktik. 
 
Synen på lärande som socialt situerat innebär ett brott mot en tidigare 
etablerad föreställning att lärande till sin karaktär är kognitivt och 
handlar om att inhämta kunskaper. Synen på lärande såsom kognitivt 
till sin karaktär bygger på en dualistisk syn, nämligen att individen är 
skild från världen och att hennes lärande handlar om världen utanför 
henne. Denna uppfattning förknippas med Piaget, men har sina rötter 
ända tillbaka hos Kant och Descartes (Packer och Goicoechea 2000) 
och rationalismen. Centralt i denna syn på lärandet är också uppfatt-
ningen att individen har en kärna, ett subjekt som konstituerats tidigt 
och som utgör individens identitet. Av detta följer att lärandet utgörs 
av ett lärande av fakta och kunskap, det är epistemologiskt, men att 
det inte i grunden förändrar och påverkar individen i dennes kärna. 
Individen är redan konstituerad och har en fast grund och hon kan 
visserligen utvecklas och danas genom kunskaper och lärande, men 
hon förändras inte i sin grundläggande identitet. En studie som stöder 
sig på denna syn på lärande förutsätter att lärandet går att särskilja 
från identitet och att man därför också kan lära i en miljö och tillämpa 
i en helt annan då frukten av lärande är kunskap som kan särskiljas, 
hanteras och överföras mellan skilda miljöer, liksom att en abstrakt 
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kunskap går att överföra i praktisk handling. Denna syn på lärande har 
därför också kommit att ligga till grund för föreställningen att det är 
inom utbildningsinstitutioner man bäst och mest effektivt inhämtar 
kunskaper. Studier av t ex Säljö och Wyndhamn (1993), Bergqvist 
(1990) har påvisat hur den speciella kontext som skolmiljön innebär 
har medfört att barnen uppfattar lärandet som specifika övningar av-
passade just för denna miljö, men åtskilda från världen utanför skolan, 
och därför inte heller möjliga att överföra till och använda utanför 
skolans värld.   

Formuleringen av teorin kring legitimt perifert lärande 

När Lave och Wenger (1991) formulerar sin teori kring legitimt perifert 
lärande tar de inte bara avstånd från vad de betecknar som ett traditio-
nellt kognitivt synsätt på lärande utan de positionerar sig även gentemot 
teorier kring situerat lärande, så som dessa var formulerade vid denna 
tidpunkt. Detta sker genom att de hävdar att det är en stor skillnad mel-
lan en teori, där praktiken inordnas inom lärandeprocesserna och en 
teori, där lärande uppfattas som en integrerande aspekt och praktiken är 
den primära grunden för lärande. För Lave och Wenger är lärande inte 
endast situerat i praxis utan lärande är en integrerande del av den sociala 
praktiken i människors levda och upplevda värld. Vår sociala praktik är 
grunden för vår tillvaro och genom lärande förstår vi och kan integrera 
denna i våra medvetanden och i vår utveckling till individer. 
 
I formuleringen av teorin kring legitimt perifert lärande använder Lave 
och Wenger de tidigare teorierna kring situerat lärande som en språng-
bräda, men ser inte lärandet som placerat i en praktik utan den sociala 
praktiken som grund för lärandet. De ser även lärandet som omfattande 
hela individen och inte såsom förvärvandet av ett mått av kunskaper. De 
betonar härmed även lärandet som en process, som förändrar individen 
och som integrerar upplevelser och erfarenhet och innebär att den som 
lär förändrar sin identitet. Lave (1993) har senare fört en diskussion 
kring vad ett fenomenologiskt synsätt innebär i synen på kontexten. Hon 
säger där att det finns en risk att denna teori förnekar förekomsten och 
betydelsen av objektiva sociala strukturer, vilka i Laves och Wengers 
teori kring legitimt perifert lärande spelar en viktig roll. Lave (1993) 
varnar därmed för risken att bli ahistorisk, samtidigt som hon också tar 
avstånd från aktivitetsteorins betoning av strukturer och historiens roll. I 
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formuleringen av teorin kring legitimt perifert lärande betonar emeller-
tid Lave och Wenger (1991) att lärandet är genomgripande för hela in-
dividen i det att denne tolkar sin omvärld och agerar utifrån dessa tolk-
ningar, och att lärande därigenom är både nödvändigt och ofrånkomligt 
och förbundet med vår identitet, vilka vi är och vilka vi blir genom lä-
randet. Lave och Wenger betonar också vikten av artefakter2 och inte 
minst då vårt språk, vilket dels fryser kunskap och erfarenheter i symbo-
ler och föremål, men även för denna vidare mellan platser och genera-
tioner att om och om igen tolkas och ges ny mening och innebörd.  
 
Jag ser det som att Lave och Wenger (1991) i formuleringen av legitimt 
perifert lärande har kunnat fördjupa tidigare teorier kring situerat läran-
de genom att betona den roll som lärandet har för individens identitet 
och utveckling, dess ontologiska innebörd. Betoningen flyttas från att 
individen lär vad som är viktigt i den sociala inramning, som han eller 
hon vistas i, till att bli frågan om ett lärande som sker i relationen mel-
lan individen och omvärlden, och som kommer att innebära genomgri-
pande förändringar i individens identitetsutveckling och sätt att se på 
och förstå sig själv och sin omgivning. Lärandet är för Lave och Weng-
er inte begränsat till ett lärande av uppgifter eller fakta utan om att tolka 
och förstå och ge handlingar och ord en mening och en innebörd. Lä-
randet har visserligen en kunskapsaspekt, men än viktigare i deras teori 
är att det är förenat med vem en individ är och blir genom lärandet. I 
den sociala praktiken byggs en gemenskap mellan människor, där tolk-
ningar bryts mot varandra, gemensamma tolkningar bildas och identite-
ter utvecklas. Handlingen ligger mellan människa och omvärld och ut-
gör en brygga mellan människa och hennes omvärld. I lärandet i den 
sociala praktiken blir människan en annan, hon har utvecklat kunskaper 
som ger henne en annan bild av sig själv och sina möjligheter och rela-
tion till omvärlden.  
 
Lave och Wenger (1991) har i sin teori kring legitimt perifert lärande 
formulerat hur lärande äger rum i den dagliga sociala praktiken och en 
grund i deras teori är att lärande och kunskap byggs upp och fördelas 
mellan människor i en social kontext och i relationer mellan människor. 
Lärande är enligt dem en komponent i det dagliga livet och i relationen 

                                                 
2 Wenger (1990, 1998) använder begreppet reifikation för att beteckna artefakter.  
Säljö (2000) och Engeström (1987) ger begreppet verktyg samma betydelse.  
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mellan människor. Lärande är inte ett attribut eller tillbehör utan är 
djupt förenat och internaliserat med individen, i lärandet förändras indi-
viden och intar en ny position i det sociala landskapet beroende på de 
möjligheter som ges. 
 
Legitimt perifert deltagande är enligt Lave och Wenger ett begrepp som 
skapar möjlighet att beskriva hur nybörjare genom lärande och förvär-
vande av kunskaper i den dagliga sociala praktiken går från att vara i 
periferin till att förvärva ett fullvärdigt medlemskap. Såväl deras vilja 
till lärande som meningsfullheten i detta lärande är integrerat i proces-
sen att gå från att vara nybörjare till att bli en kompetent och fullvärdig 
medlem. Lärandet är oupplösligt förenat med den sociala praktiken och 
visar sig i hur en individ förändrar sitt handlande och sitt deltagande i 
praktiken. Flera av Lave och Wengers exempel är hämtade från lärling-
ars tillvaro, men de hävdar att legitimt perifert lärande är något mera 
och djupare än lärlingsskap, det är en teori om lärande som en integre-
rad och oundviklig del av att delta i en social praktik. Den bygger på att 
individen, som deltar i en social praktik är aktiv i denna och att lärandet 
omfattar hela dennes person i ett aktivt samspel med den sociala omgiv-
ningen. Detta innebär även att lärande och kunskap uppkommer ur spe-
cifika sammanhang och ur en praktik. Det går därmed inte att lära en 
abstrakt kunskap som sedan skall kunna tillämpas i ett konkret sam-
manhang i en helt annan social kontext. Varje kunskap som skall kunna 
generaliseras och användas i ett nytt sammanhang måste omförhandlas 
just i denna omgivning och de förhållanden som råder där enligt Lave 
och Wenger. Därför kan vi inte låsa oss i strukturer och historia, men vi 
måste också ha tillgång till dessa för att kunna omförhandla och anpas-
sa.  
 
Legitimt perifert lärande är därför inte bara en beskrivning av hur ny-
börjare slussas in och lär ett arbete eller hantverk utan det är en teori för 
att beskriva hur ett engagerat deltagande i en social praktik innebär ett 
lärande såsom en integrerande faktor. Begreppet kan inte delas upp i 
sina beståndsdelar och ingendera av dem kan uteslutas eller förminskas, 
det är en helhet. Lave och Wenger ser det som ett konkret begrepp, som 
kan användas som ett analysinstrument för att förstå hur lärandet går till 
och att förstå lärandets villkor. Det är också tydligt hur deras beskriv-
ning av begreppet bygger på att det finns strukturer för lärandets gång 
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och den sociala praktiken och hur denna både tillåter och stöttar lärandet 
och deltagandet. 
 
Trots detta innebär begreppet legitimt perifert lärande ändock ett fokus 
på individen, då deltagande i en social praktik innebär att individen i 
egenskap av medlem i en social praktik är i blickpunkten. Det är indivi-
den som är aktiv i sitt lärande och i den sociala praktiken. Det är indivi-
den som från att ha deltagit från en legitim men perifer position kan nå 
ett fullvärdigt medlemskap i kraft av sitt lärande och sin förändring från 
novis till erfaren.  De handlingar och uppgifter som han eller hon lärt 
under tiden existerar inte såsom isolerade företeelser utan är delar av ett 
större sammanhang där de har en mening och betydelse. Lärandet inne-
bär därför att individen blir en annan, men att detta sker i relation till 
och i samspel med de möjligheter som står till buds i den sociala praktik 
där han eller hon vistas. Identitet, kunnande och socialt medlemskap i 
ett sammanhang hör därför nära samman och förutsätter varandra. Legi-
timt perifert deltagande omfattar dock inte bara individens lärande och 
utveckling utan även den reproduktion av kunskap och förändring som 
sker i en handlingsgemenskap. Detta beror på att varje handlingsgemen-
skap bygger på sina individer och dessas lärandebanor, vilka varierar 
över tid. Nykomlingar blir erfarna och de som tidigare varit erfarna för-
svinner och nya nykomlingar bereds tillfälle att delta. Varje individ ge-
nomgår en egen lärandebana och finner sin alldeles egna roll i den soci-
ala gemenskapen. Lave och Wenger (1991) talar om olika former av 
deltagande och identiteter hos de personer som deltar i en handlingsge-
menskap och hur detta varierar över tid. De förändringar som sker över 
tid är dock inte utan konflikter och strider mellan krafter som verkar för 
lärande och förändring och andra som söker bevara det bestående. Dock 
hävdar de att lärande och förändring alltid är förenade och beroende av 
varandra och att det är lika viktigt att söka förklara varför och när det 
kan ske, som när det inte sker. 

Legitimt perifert deltagande i praktiken 

Laves (Lave och Wenger 1991) skildring av legitimt perifert lärande 
såsom det gestaltas hos de västafrikanska skräddarna beskriver hur unga 
pojkar börjar sin lärandebana i en miljö där de dagligen umgås med och 
arbetar tillsammans med sin mästare och andra lärlingar som nått längre 
på sin väg mot mästerskapet. Lärlingarna undergår ingen formell under-
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visning utan lär i sitt arbete, genom att göra de moment som yrket om-
fattar och genom att observera hur de andra utför arbetsuppgifterna. 
Lärlingstiden omfattar cirka fem år och Lave fann att de allra flesta som 
påbörjade utbildningen också avslutade den som färdiga skräddarmästa-
re. Inlärningsprocessen i skräddarverkstäderna följer emellertid inte 
tillverkningsprocessen utan är i stället omvänd. Lärlingarna börjar med 
enkla arbetsmoment i slutfasen av tillverkningen av ett plagg, med att sy 
i knappar och pressa plaggen. Därifrån avancerar de baklänges i till-
verkningskedjan med att sy samman de olika delarna och får slutligen 
själva skära till plaggen. Ordningsföljden av arbetsuppgifterna ger dem 
möjlighet att förbereda sig inför den följande uppgiften. När de syr i 
knappar ser de helheten och hur det färdiga plagget är konstruerat och 
vilka moment som skall utföras, och när de sedan avancerar till att sy 
samman delarna i plagget ser de vilka delar som skall fogas samman 
och hur delarna är tillskurna. När de slutligen anförtros att själva skära 
till plagget har de hunnit lära vilka delar som det består av och hur de 
skall bilda en helhet. Varje nytt steg i lärandeprocessen ger dem därmed 
möjlighet att studera och reflektera över hur nästa steg skall utföras. 
Arbetsuppgifterna har även en ordningsföljd som gör att de inte riskerar 
att förstöra arbetet och de tilldelas inte en ny uppgift förrän de är mogna 
att ta sig an den.  
 
Det finns även en ordningsföljd i de plagg som lärlingen anförtros att 
sy. Han börjar med de enkla vardagsplaggen hattar och barnbyxor, var-
av de senare dessutom döljs under andra plagg. Därefter avancerar han 
till alltmer komplicerade och synliga plagg, vilka även vänder sig till en 
alltmer kräsen kundkrets och slutligen tilltros han att sy de avancerade 
kvinnodräkterna. Dessa är slutmålet i hans egen personliga produk-
tionskedja och vid det laget är lärlingen fullärd i yrket. När han har 
kommit till ett nytt steg i sin utveckling och lärt att sy ett visst klädes-
plagg svarar han för verkstadens produktion och syr detta plagg tills han 
behärskar det väl och då är det dags för honom att ta nästa steg och för-
söka sy nästa plagg i ordningsföljden. Han observerar och studerar hur 
de andra utför arbetet innan han själv ger sig i kast med att utföra arbe-
tet och lyckas han då göra det tillräckligt bra får han gå över till att pro-
ducera detta plagg. Under tiden som lärling har han lärt inte bara att 
klippa till och sy de olika plaggen utan även alla koder och regler, som 
han måste kunna för att plaggen på rätt sätt skall markera kön, ålder, 
religiös och politisk hållning.  



Syfte, perspektiv och metod 

17 
 

 
Lärlingarnas väg in i arbetet sker från en perifer position in mot ett full-
värdigt deltagande. Lärandet i skräddarnas verkstäder utgör en bild av 
en sammanhållen och distinkt kontext. Lärlingar och mästare vistas till-
sammans hela dagar under flera år, avhoppen är få och enligt Lave be-
roende på utomliggande faktorer och inte på grund av ointresse eller 
ändrade planer från lärlingarnas sida. Skräddarlärlingarna har ett tydligt 
och eftersträvansvärt mål för sitt arbete och sin vistelse i verkstaden. 
Målet är tydligt och delas av samtliga på arbetsplatsen och lärlingarna 
kan se och identifiera detta under hela lärlingstiden. Rollerna är klara 
och samtliga lärlingar följer en och samma utbildningsgång från att bör-
ja som okunnig lärling till att sluta som fullvärdig medlem och yrkes-
kunnig mästare. Under hela tiden har de tydliga förebilder, då mästarna 
inte bara är skickliga yrkesmän utan även högt ansedda och respektera-
de i sitt samhälle. Förutom att tiden är en tid för lärande är den nära 
förbunden med yrkets utövning och de lär in i yrkets alla delar, då verk-
samheten inte bara åskådliggör yrket utan den är i sig yrkesutövningen i 
alla dess komponenter. Lärlingarna är redan från inträdet accepterade 
och vet att yrket står öppet för dem den dag de är färdiga, och de kan 
hela tiden se sig själva i den framtida rollen som skräddarmästare. Ut-
bildningen har inga examina eller formella prov utan belöningen ligger i 
själva arbetet och i att de kan utföra allt mer avancerade uppgifter och 
därmed komma allt närmare sitt mål. Lärlingarna får en direkt återkopp-
ling från kunder på vad deras arbete är värt genom det pris, som deras 
produkter säljs till beroende på hur skickligt och väl det är utfört. De 
kan då själva se vad en kund är villig att betala för deras arbete i relation 
till mera skickliga skräddare och följa kundens värdering av hur deras 
yrkeskunnande utvecklas. Deras växande kunskapsmassa manifesteras 
även i att de anförtros allt mer avancerade plagg under sin utbildning.  
 
Skräddarlärlingarnas lärande är ett distinkt och tydligt exempel som 
uppvisar samtliga komponenter som kan rymmas i teorin, legitimt del-
tagande som startar i periferin och rör sig mot ett fullvärdigt deltagande, 
där lärandet är socialt situerat och sker i lärlingarnas handlande. Varje 
lärling deltar i handlingsgemenskapen inom skräddarverkstaden och var 
och en följer sin egen lärandebana.  
 
Det är troligen på grund av att Laves eget exempel är så renodlat och 
tydligt som hon och Wenger (1991) hänvisar till andra exempel för att 
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visa att teorin är generell och kan tillämpas på helt andra sammanhang, i 
andra kulturer och med annat innehåll för lärande. De visar på hur unga 
flickor genom sin uppväxt och nästan utan att märka det lärs in till att 
bli barnmorskor i Yuacatecstammen i Mexiko (Jordan 1989), men att 
detta trots de unga lärlingarnas omedvetenhet ändå är fråga om legitimt 
perifert lärande. Från att ha funnits med i bakgrunden och observerat 
mästarna leds de in att successivt ta över uppgifter, de börjar med att 
bistå sina lärare och får ta ansvar för enkla uppgifter och finner sig så 
småningom vara insatta i yrkets alla delar. Såväl styrmännen under ut-
bildning (Hutchins 1993) som slaktarlärlingarna (Marshall 1972) befin-
ner sig under utbildning, men deras villkor är helt olika. Styrmännen får 
liksom skräddarlärlingarna lära från det enklare till det mera komplice-
rade, och tilltros allteftersom deras kunnande och kompetens utökas 
alltmer kvalificerade uppgifter. Slaktarlärlingarna däremot möter hinder 
på vägen när de fullgör sin praktik. Deras behov av lärande kolliderar 
med arbetsplatsens krav på lönsamhet och istället för att få följa mästare 
och andra lärlingar sätts de ofta på enahanda och okvalificerade arbets-
uppgifter, som inte ger dem möjlighet att lära mera. Liknande villkor 
beskrivs av Thomsen Langagergaard (2002, 2003) för snickarlärlingar 
som inte bereds möjlighet att träna på mera avancerade arbetsuppgifter 
vid ackordsarbete. Även Akre och Ludvigsen (2000) som följer blivan-
de läkare i deras praktiktjänstgöring finner att deras lärande är mycket 
beroende på hur engagerade de tjänstgörande läkarna är i utbildningen 
och om läkarstudenterna får följa med dessa i det praktiska arbetet eller 
hänvisas till periferin. En viktig komponent i lärlingens arbete är att de 
själva tvingas upptäcka vad de behöver lära och avståndet mellan vad de 
kan och vad de måste inhämta innan de kan betrakta sig som fullärda 
och kompetenta. I skräddarverkstäderna sker detta genom att de tidigt 
får se hela arbetskedjan och resultatet av arbetet och i andra fall genom 
att de kastas in i arbetet så som lärlingarna i detaljhandeln i Aarkrogs 
(2003) undersökning. En viktig komponent i lärandet är att ta ett eget 
och växande ansvar både för sitt eget arbete och för arbetsplatsen, något 
som Hansen (2002, 2003) pekar på, samtidigt som han betonar vikten av 
feed-back och omedelbar återkoppling från omgivningen för att stötta 
lärlingen och uppmuntra vidare till ökat ansvarstagande. I skräddarverk-
städerna finns en given lärandebana för att åstadkomma detta och en 
fast ram kring lärlingen så att denne skolas in i arbetet och dess regler 
successivt. En väg för inskolning är ofta att lärlingen får utföra arbets-
uppgifter, som inte ingår i hantverket såsom städning, att gå ärenden 
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och liknande, uppgifter som fyller en roll som inskolning i arbetsplat-
sens etik, förhållningssätt, kultur och fackspråk och ger tillfälle att se de 
övriga i arbete (Elmholdt och Winslöv 2000, Aarkrog 2003). Musaeus 
(2002, 2003) betonar dock att även dessa uppgifter kan vara av den ar-
ten att lärlingen får planera sin tid själv och ta eget ansvar och att det 
måste erbjudas en utveckling till mera avancerade uppgifter för lärling-
en. I skräddarverkstäderna är traditionen viktig och lärlingssystemet 
borgar för att denna förs vidare, men i ett skiftande och föränderligt 
samhälle kan traditionen också bli ett hinder för kreativitet och behov av 
omställningar och förändringar vilket Elmholt (2003) påpekar. Å andra 
sidan kan en verksamhet, som ännu inte funnit sin fasta kunskapsbas 
och traditioner, i samband med krav på effektivitet och snabbhet ha så 
diffusa och svaga ramar att det inte finns skydd mot lärlingar som begår 
allvarliga och för företaget dyrbara fel, vilket även Elmholt (2001, 
2003) visar i en studie av ett internetbaserat företag. Coetzer (2007) 
pekar på att det ofta är arbetskamraterna som är viktigast för den nytill-
komnes lärande, och Lundin och Nuldén (2007) visar hur äldre erfarna 
polismän tar på sig ett särskilt ansvar att iscensätta situationer för att ge 
de nya ett lärande, som de inte kunnat få tidigare under sin utbildning.  
 
De exempel på legitimt perifert lärande som Lave och Wenger anför, 
liksom senare studier, är alltså inte till alla delar så klockrena som de 
västafrikanska skräddarlärlingarna. Exemplen ger prov på såväl miljöer 
uppbyggda för att inrymma lärande som vardagligt liv, vilket i likhet 
med Laves tidigare iakttagelser av vanliga husmödrars matinköp och 
viktväktares kaloriräknande (Lave 1988a, 1988b) stärker teorin om att 
lärandet är socialt situerat och sker i relationen mellan den lärande indi-
viden och dennes sociala omvärld. Lärandet är inte alltid okomplicerat 
utan kan stöta på hinder och till och med bli omöjliggjort, som för slak-
tarlärlingarna (Marshall 1972) som i många fall hindras att röra sig in 
mot ett fullvärdigt deltagande utan tvingas stanna i periferin, såväl i rent 
fysisk bemärkelse på arbetsplatsen, som i hänseende till lärande och 
utveckling av kunskap. Flera forskare talar just om att Lave och Wenger 
inte tillräckligt talar om makt och konkurrens, varken mellan arbetsgi-
vare och arbetstagare eller mellan dem som utför arbetet. Guzman 
(2008) visar att nykomlingar kan stöta på hinder i sitt lärande, då de kan 
uppfattas som konkurrenter av äldre kollegor, medan Coetzer (2007) 
funnit att arbetsplatser ofta visar intresse för att de nytillkomna lär upp 
till den nivå där de kan utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, 
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men inte har intresse för ett lärande utöver detta. Bryson m fl (2006) 
talar om att de arbetsgivare som de studerat medvetet inte uppmuntrar 
till lärande då de önskar stabilitet bland de arbetande. Även Kalliola, 
Nakari och Pesonen (2006) talar om att organisation och ekonomi sätter 
gränser för de anställdas lärande medan Elkjaer (2005) kritiserar Lave 
och Wenger och teorin kring legitimt perifert lärande för att inte heller 
inrymma mångfald.  

Legitimt perifert deltagande som analysinstrument för 
Latitudstudien 

I min användning av Lave och Wengers (1991) teori om legitimt peri-
fert deltagande tar jag fasta på vad jag upplever som centralt och 
nyskapande i deras teori, nämligen att lärandet omfattar hela individen 
och dennes identitetsskapande och att lärandet är en betingelse av indi-
videns tillvaro och ingående i en social praktik. Lave och Wenger talar 
själva om att deras teori inte är en struktur för lärande, men att lärandet 
innebär att individen har möjlighet att nå ett fullt deltagande, att bli en 
fullvärdig medlem och att detta kräver en form av struktur, en organi-
sation av arbetsplatsen eller en handlingsgemenskap. De har därmed 
uttalat att lärandet har ett mål, nämligen det fulla deltagandet, vilket 
omfattar såväl kunskap, som identitet och relation till den sociala ge-
menskap där individen finns. Målet uppnås inte bara genom att indivi-
den lär sig att behärska fler uppgifter eller ökar sin förståelse utan även 
genom att individen bereds tillträde till de system av sociala relationer 
där uppgifterna utförs, och att förståelsen förhandlas med de andra som 
ingår i dessa system till en gemensam syn. Att lära innebär alltså att bli 
en annan individ och att bli någon i relation till övriga individer i den 
sociala praktik, där man ingår. 
 
Teorin kring legitimt perifert deltagande kommer i min studie av koo-
perativet Latitud att utgöra ett instrument för att studera hur nykom-
lingar introduceras på arbetsplatsen och huruvida de bereds tillfälle att 
utveckla ett fullt legitimt deltagande.  

Handlingsgemenskap som plats för lärande 
Lave och Wenger (1991) delar upp det sociala rummet där lärandet sker 
i handlingsgemenskaper, vilka de beskriver på följande sätt: 
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A community of practice is a set of relations among persons, activities, 
and world, over time and in relation with other tangential and over-
lapping communities of practice. A community of practice is an intrin-
sic condition for the existence of knowledge, not least because it pro-
vides the interpretive support necessary for making sense of its heri-
tage. (Lave & Wenger, 1991:98) 

 
Inom en handlingsgemenskap ryms alla variationer mellan nykomling-
arnas legitima perifera deltagande och ”gamlingarnas” fullvärdiga del-
tagande. Just denna skillnad är en förutsättning för lärande och föränd-
ring. Medan de nya strävar efter ett fullt medlemskap lär de i praktiken 
och förändrar sina positioner samtidigt som de utvecklar en ny identitet 
som medlemmar och deltagare i den specifika handlingsgemenskapen. 
Lärandet sker i och med att individerna i en handlingsgemenskap får 
eller tar sig tillträde till nya och utvidgade roller och uppgifter. Lärandet 
är förknippat med och kan ej skiljas från den sociala praktiken. I den 
sociala praktiken förenas omvärld och individ och frågor om menings-
fullhet, kunskap, lärande utgör relationer mellan människor, som lever i 
och agerar i en social och kulturell värld. Människorna och världen kon-
stituerar varandra. 

Handlingsgemenskapens teoretiska referensram 

Lave och Wenger (1991) formulerade begreppet handlingsgemenskap 
tillsammans i arbetet med att identifiera individers lärande i en social 
gemenskap. Den enskilde individens lärandebana åskådliggjordes med 
begreppet legitimt perifert deltagande, medan det sociala sammanhang, 
där individen genomgår sitt lärande betecknades med begreppet hand-
lingsgemenskap (Community of Practice). Den är därmed en plats för 
social reproduktion, en plats där lärande sker och där lärandet är för-
knippad med handling. Handlingen utförs i en gemenskap så att kun-
skaper kan delas mellan dem som ingår i handlingsgemenskapen och 
därigenom även föras vidare till de nytillkomna. Wenger utvecklar 
begreppet i sin avhandling: ”Toward a theory of cultural transparency: 
elements of a social discourse of the visible and the invisible” (1990), 
men framför allt i boken “Communities of practice, Learning, Meaning 
and Identity” (1998). Wenger uppger att han fortsätter och bygger vi-
dare på den lärandeteori som han och Lave tidigare formulerat, där de 
strävade efter att vidga det traditionella begreppet lärlingsskap och 
relationen mellan en lärling och mästare till att omfatta förändrat och 
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utvidgat deltagande, lärande och identitetsutveckling inom en hand-
lingsgemenskap. Begreppet handlingsgemenskap var centralt i deras 
teoribygge, men de utforskade inte detta närmare i sitt gemensamma 
arbete vilket Wenger nu gör i sina båda arbeten (1990, 1998). 
 
Wenger nöjer sig emellertid inte med detta som teoretisk förankring 
och referensram utan formulerar hur hans begrepp och analysinstru-
ment förhåller sig till tidigare teoribildningar. Utmärkande är att han 
placerar sig i skärningspunkten eller kanske snarare i en mittpunkt 
mellan olika teoribildningar, där dessutom dessa förhåller sig till var-
andra i skilda nivåer. Grunden läggs i en skärningspunkt, där teorier 
som å ena sidan hävdar att de sociala strukturerna, normerna och reg-
lerna styr vår tillvaro med företrädare från Durkheim till Lévi-Strauss 
möter teorier som utgår från individens egenupplevda verklighet. I 
detta fält finner man såväl fenomenologi som pragmatism, som före-
träds av Dewey (1922) och utvecklats till symbolisk interaktionism 
(Mead 1925, Blumer 1969). Wenger säger att han i detta spänningsfält 
intar en position, där han anser att strukturer är såväl orsak till som 
följd av våra ageranden, att våra handlingar har avsedda och oavsedda 
konsekvenser och att vi känner till en del men långt ifrån alla struktu-
rella ramar som omger oss och våra handlingar. Hur han förhåller sig 
till de olika teorier som talar om individens egenupplevda verklighet 
och handlande utifrån denna verklighet, skriver han emellertid inte. 
Min tolkning är att dessa teorier tillsamman står för en ståndpunkt som 
hävdar individens egna upplevda verklighet och att det är denna mot-
pol till strukturernas bindande kraft som han framhåller. Någonstans i 
mittpunkten av dessa teoribildningar vilar alltså, enligt Wenger, teorin 
om lärandet i en handlingsgemenskap. Strukturerna finns och de bildar 
ramar, men i dessa lever och handlar människorna och tolkar och byg-
ger mening. 
 
Ovanpå denna grund lägger Wenger sedan ytterligare en skärnings-
punkt mellan de teorier som behandlar den sociala praktiken och de 
teorier som behandlar identitet. I den första gruppen räknar han in teo-
rier som behandlar produktionsvillkoren, men också vardagsaktiviteter 
och med tyngdpunkt på hur grupper organiserar och samordnar sina 
aktiviteter och relationer och tolkningar av världen, Här återfinner man 
naturligtvis Marx men också Bourdieu (1977b, 1984), Vygotskij 
(1978, 2001), Lave (1993), Willis (1977) och Engeström (1987) med 
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sin aktivitetsteori. Intressant är att han inte nämner situerat lärande som 
en teori. Inte heller nämner han den teori som han och Lave utvecklat 
tillsammans (Lave och Wenger 1991) kring legitimt perifert deltagan-
de. Teorier som berör identitet behandlar hur en individ formas socialt, 
hur kroppen tolkas socialt och hur deltagande i ett sammanhang mar-
keras genom sociala kategorier och riter. Dessa teorier omfattar frågor 
kring genus, klass, etnicitet, ålder och andra former av klassificeringar 
och åtskillnader för att kunna förstå och utröna hur en person formas 
genom att individer och grupper ömsesidigt konstituerar varandra i 
komplexa situationer. I detta fält placerar han in Strauss och Giddens 
(1984,1990, 1997) som de främsta. Inte heller här ger han vägledning i 
hur han behandlar de perspektiv som han refererar till, men pekar på 
mängden av forskning och forskare kring identitetsfrågor. När det gäll-
er teorier kring social praktik och identitet ser jag inte heller att dessa 
nödvändigtvis måste stå i motsatsställning utan att de kan ses samspela 
med varandra och att man, om man studerar individer i ett socialt 
sammanhang med en praktik, en handlingsgemenskap, som gemensam 
nämnare, till och med behöver tillgå teorier som behandlar såväl den 
sociala praktiken som hur grupp och individ konstituerar varandra.  
 
Wenger nöjer sig emellertid inte med dessa båda skärningspunkter utan 
väljer att föra in ytterligare två, som läggs ovan såväl teorierna om 
social struktur och teorierna om individens egenupplevda verklighet 
vilka utgör grunden, som teorierna om den sociala praktiken och om 
individen i bottenvåningen. I denna övervåning låter han teorier om 
kollektivitet och teorier om subjektivitet bilda en skärningspunkt och 
teorier om mening och teorier om makt en annan. Teorierna om kollek-
tivitet, det gemensamma har en lång tradition tillbaka till klassiska 
sociologiska teoretiker som Durkhem, Weber och Tönnies. Den vikti-
gaste referensen är emellertid till social interaktionism och Strauss 
(1978), som lägger tonvikt vid sociala grupperingar och deras interak-
tion i skapandet av världar, där människor skapar sina identiteter. Även 
nätverksteori och organisationsforskning hänförs till denna kategori, 
men har liksom den sociala interaktionismen ett annat fokus än Weng-
er. Motpolen till teorier om kollektivitet utgörs av teorier om subjekti-
vitet, och Wenger hänvisar till att frågan om det självständiga subjektet 
är under diskussion och att en förhärskande syn inom diskursanalysen 
hävdar att individen ingår i en diskurs, men att det samtidigt också 
finns riktningar som hävdar subjektet. I denna samma övervåning finns 
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också skärningspunkten mellan teorier om mening och teorier om 
makt. Teorier om mening och meningsfullhet har behandlats från en 
mängd olika perspektiv såsom Bourdieu (1995), Lave (1988b) och 
Willis (1977). Frågor om makt har även behandlats av ett flertal fors-
kare, men de frågor som intresserar Wenger är frågor som berör mak-
tens symboliska sida, symboliskt och kulturellt kapital, och där disci-
plin utövas genom tolkningsföreträde och symbolisk makt. 
 
Hur gör man nu med detta hus som Wenger har byggt och som består 
av en mängd teoribildningar, som dessutom ofta har olika syn på sam-
ma företeelser. Jag har reflekterat mycket över vad han menar, om han 
ser en mittpunkt eller en skärningspunkt som ger upphov till en allde-
les egen teori eller om han snarare vill anknyta och förankra sin analys 
brett. Jag tror att det är det senare som gäller, att han valt en eklektisk 
position, där flera olika teorier ger grund för hans egna teorier, men 
genom att välja en mittpunkt söker han eliminera det i varje teori som 
inte kan ge utrymme för eller helt motsäger någon av de andra teorier-
na. Risken är dock att han genom att välja denna breda förankring och 
i denna vilja att finna förenlighet och kompromisser mellan alla teorier 
gör det svårt att finna en linje eller helhet. Hans hus är byggt i en 
mängd olika byggnadsstilar, där två skilda stilar utgör grunden och två 
andra utgör bottenvåningen, medan man kan urskilja fyra olika stilar 
på det övre planet. Någon av dessa är dock mycket nedtonad, medan 
någon annan är i sig mycket splittrad. Inne i huset har dock Wenger en 
förväntan att alla stilar skall samverka. Jag ser emellertid en risk för att 
han genom att försäkra sig om att han förankrat sig i så många teori-
bildningar och riktningar gör det svårt att urskilja var han själv står, 
vad som är nytt och vad som är viktigt i hans eget perspektiv. När Lave 
och Wenger (1991) utvecklade teorin om legitimt perifert deltagande 
såg de teoribildningen kring situerat lärande som en brygga, men här 
benämner inte Wenger denna. Han refererar dock till dess främsta före-
trädare såsom forskare kring teorier om det praktiska livet. Man kan 
därför anta att det situerade lärandet och dess företrädare ändock har 
utövat stark påverkan på teoribygget.  
 
Wenger har själv gjort valet att sedan han byggt detta hus kring sin 
teori, slå sig ned på bottenplanet. Där huserar teorierna om praktik och 
om identitet och det är dessa som han använder som raster och struktur 
för sin studie. I grunden finns, som vi redan konstaterat i teorin om 
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perifert legitimt deltagande, teorier om den egna upplevda världen, 
men även vetskapen om att människan har byggt strukturer och att vi 
både är begränsade och en del av dessa. Detta är något som Wenger 
har tydliggjort och tillfört och som ligger i förutsättningen för teorier 
om det praktiska livet och teorier om individen, vilka sedan kommer 
att stå i fokus för hans studier. För att sedan kunna tillföra och ytterli-
gare belysa människors lärande i den sociala praxis han studerar, gör 
han också utflykter till övervåningen för att hämta hem de teorier om 
mening och makt, kollektivitet och subjektivitet som finns där.   

Lärande inom en handlingsgemenskap 

Wenger definierar en handlingsgemenskap såsom ”the social fabric of 
learning” alltså det sociala sammanhang där lärande sker och där män-
niskor delar förståelsen över vad de gör och vad det har för mening i 
deras liv och för samhället. Handlingsgemenskapen är den plats och 
omgivning där människor lever och arbetar och för att kunna studera 
människors lärande i en vardaglig praktik måste man alltså studera en 
handlingsgemenskap. Av detta följer att samtal och intervjuer är red-
skap för att få tillgång till den mening som individer formulerat för sig, 
liksom hur de talar om den gemenskap vari de ingår och om sin egen 
identitet och hur denna förändras och påverkas av lärande. Genom ob-
servationer och fältstudier kombinerat med samtal och intervjuer kan 
forskaren följa arbetet och de enskildas ageranden och få kunskap om 
hur individer tänker i relation till sitt agerande, och vilken innebörd och 
mening de lägger i det som händer kring dem.   
 
I Wengers formulering av en social lärandeteori ingår fyra centrala 
komponenter, vilka alla är nödvändiga och som tillsammans och integ-
rerade med varandra formar en lärande- och kunskapsprocess. De fyra 
komponenterna är; 
 

1. Meaning: a way of talking about our (changing) ability – indi-
vidually and collectively – to experience our life and the world 
as meaningful. 

2. Practice: a way of talking about the shared historical and social 
resources, frameworks, and perspectives that can sustain mu-
tual engagement in action. 

3. Community: a way of talking about the social configurations in 
which our enterprises are defined as worth pursuing and our 
participation is recognizable as competence. 
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4. Identity: a way of talking about how learning changes who we 
are and creates personal histories of becoming in the context of 
our communities (Wenger 1998 s. 5). 

 
Handlingsgemenskapen är den arena där människor i en praktik bygger 
en gemenskap, förhandlar om mening och skapar sina identiteter. 
Wenger skildrar denna handlingsgemenskap som en bestående värld 
formad av personer, som vistas där en längre tid och som bygger vidare 
på en förhistoria skapad av föregångare. Föregångare som skapat yrkes-
rutiner och kulturer som sitter i väggarna, hierarkier och normer, somli-
ga av dessa finns också formulerade i reifikationer och artefakter, i mö-
blering, i blanketter, i karriärvägar och rutiner. Lärande, förståelse och 
mening är alla relaterade till handling.  
 
Han säger dock att människor i en handlingsgemenskap förhåller sig på 
olika sätt till denna och att de i större eller mindre grad deltar i forman-
det av förhandling av mening och skapandet av artefakter. De faktorer 
som spelar in är graden av människors engagemang, eller vilken förmå-
ga dessa har att delta i meningsfulla aktiviteter och interagerande med 
andra i handlingsgemenskapen. En annan avgörande faktor är männi-
skors förmåga att skapa sig en föreställning både om sin egen roll i 
sammanhanget och att kunna se oväntade samband, våga ta risker för 
handlingsgemenskapens och sin egen framtid i den; en förmåga till fan-
tasi och att se bortom det uppenbara. Slutligen krävs även enligt Weng-
er en förmåga att själv samordna sig, att ställa in sig i ledet och kunna 
förena sina egna strävanden och engagemang med ett gemensamt mål. 
Dessa förmågor och egenskaper finns i varierande drag hos de individer 
som deltager i en handlingsgemenskap och tillsammans utgör de förut-
sättningarna för om individen kommer att gå in i sammanhanget som en 
fullvärdig medlem eller förhålla sig perifer. Däri ligger även vilket åta-
gande en medlem påtager sig för att delta i förhandling om en gemen-
sam mening och lärande för att deltaga i utvecklandet och förverkligan-
det av denna mening 
 
Inom den handlingsgemenskap där vi lever och agerar gör vi våra erfa-
renheter av världen och det är där som vi kan uppleva världen och det vi 
gör i den som meningsfullt och också som en daglig och vardaglig me-
ningsfullhet. Allt som händer och som tidigare hänt inom arbetsplatsen, 
eller den gemenskap som delar en praktik, är föremål för en diskussion 
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eller förhandling om vad det har för mening eller innebörd. Denna är 
viktig för historien och för det framtida agerandet. Inom handlingsge-
menskapen såväl skapar man som bevarar kunskap. Det kan vara kun-
skap om ett yrke, om kontaktvägar och tillvägagångssätt, om yrkets 
status och roll i samhället, ett kunnande som nyskapas när man möter 
nya situationer eller ny teknisk utveckling eller när man måste skapa 
nya kontaktvägar. Inom handlingsgemenskapen sprids också informa-
tion mellan medlemmarna och handlingsgemenskapen är även en plats 
där medlemmarna skapar och omskapar sina identiteter. Det mänskliga 
varandet i världen är framför allt en process där vi som är inbegripna för 
en förhandling om mening. Begreppet förhandling innebär att vi är del-
tagare i en process där vi ger och tar, oupphörligen interagerar med var-
andra och där vi gemensamt gör framsteg. Meningen finns inte färdig 
och klar så att vi kan anamma den eller förkasta den och läggs inte hel-
ler på oss, utan vi är hela tiden med och skapar den i egenskap av aktiva 
subjekt, utifrån våra tolkningar av de fenomen som vi möter, i samspel 
med varandra och den sociala värld där vi finns.  Detta sker i samspelet 
mellan var och en av oss och genom vårt deltagande och engagemang i 
och med världen. Vårt deltagande i världen kan beskrivas i termer av 
tillhörighet och engagemang, agerande, ömsesidighet och interaktion. 
 
I den värld där vi agerar avsätter vi även spår av vårt arbete, spår i form 
av redskap och artefakter, rutiner, strukturer, symboler och kulturella 
mönster. Ibland i form av reella ting, ibland i form av symbolvärden 
eller språkliga mönster eller termer. Samtliga är de dock former av 
kvardröjande erfarenhet som lever kvar i handlingsgemenskapen och 
som utgör nav kring vilka förhandlingar om mening äger rum.  Dessa 
artefakter eller med Wengers begrepp reifikationer är först föremål för 
processer när de konstrueras, formas, ges namn och utses att represente-
ra eller beskriva någonting särskilt, och därefter blir de föremål för 
tolkning, användning, avkodning och återanvändning, utnötning och 
kanske även förkastande. Under hela denna process sker förhandlingar 
om tolkning och användning, om mening och förståelse, om bruk och 
missbruk. Man kan inte tänka sig världen utan dessa reifikationer, de 
finns runt om oss hela tiden och vi är med och använder och utvecklar 
dem, sliter ut och förkastar och skapar nya. De utgörs av instrument och 
hjälpmedel, av dokument och formulär, av monument och begrepp, av 
symboler och reella ting. Dessa reifikationer kan emellertid ge olika 
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stort utrymme för individernas tolkningar och omgestaltningar och 
ibland kan strukturerna vara så cementerade och så tvingande att indivi-
dernas handlingsutrymme är starkt begränsat. Andra gånger har indivi-
derna stort utrymme att förhandla in sin egen tolkning och mening och 
att skapa nytt innehåll. Människors deltagande och reifikationerna i en 
handlingsgemenskap utgör delar av en helhet och de kan inte ersätta 
varandra, men de kan ha olika stort utrymme. 
  
En handlingsgemenskap utmärks av att medlemmarna i den delar en 
praktik, en praktik där de har ett ömsesidigt engagemang. Detta innebär 
att de utför uppgifter tillsammans, men också att de aktivt upprätthåller 
en gemenskap, att det inom denna praktik finns relationer och en social 
komplexitet. Människorna lever i ett tätt nät av relationer uppbyggda 
kring det arbete som de utför, som de diskuterar, tolkar och förhandlar 
om, men de är olika varandra, har olika ambitioner och framtidsplaner 
och olika problem. Det de har gemensamt är den handlingsgemenskap, 
där de deltager och där de möts kring en gemensam social praktik. Det 
är i olikheterna mellan dem som förhandlingen om mening och lärandet 
sker. De knyter även band till varandra, band som kan vara täta och in-
tensiva under den tid de möts i arbetet, men inte beröra fritiden. I arbetet 
är alla mer eller mindre beroende av varandra och de relationer som 
uppstår kan vara positiva, fientliga, avvaktande, konfliktfyllda, beroen-
de, rivaliserande, spända, tillitsfyllda, utmanande, men de berör och de 
innebär ett engagemang från individerna.  
 
Ett annat kännetecken är att deltagarna i en handlingsgemenskap deltar i 
förhandlingen omkring ett gemensamt företag. Under tiden som de del-
tar i praktiken förhandlar de även om vad detta innebär och hur det skall 
utföras och vart det skall leda, och vilken historia som det har. Det 
handlar inte om att formulera fasta mål utan det är fråga om mål som 
förändras och växer fram i det dagliga arbetet. Det tredje kännetecknet 
på gemenskapen i en praktik är att deltagarna delar en gemensam reper-
toar. Så småningom växer det fram ett sätt att tänka och tala och gemen-
samma berättelser om livet i handlingsgemenskapen. Deltagarna skapar 
även en gemensam repertoar av redskap och hur dessa skall användas, 
vilka rutiner och handlingar som passar och är tillämpliga i arbetet. Un-
der raster och i arbetspauser växer det fram lämpliga samtalsämnen och 
ett sätt att tala om dessa. 
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Enligt Wenger (1998) är frågan om identitet omöjlig att separera från en 
social lärandeteori och hör tätt samman med praktik, gemenskap och 
mening. När människor utvecklar en praktik innebär det att de samtidigt 
tillsammans förhandlar fram vad det innebär att vara någon inom den 
gällande kontexten, d v s man kommer överens om hur man kan vara 
och bete sig, vilka villkor som gäller för var och en och vilken roll som 
var och en kan ta. Deltagarna förhandlar fram en repertoar av beteenden 
och möjligheter och utifrån denna identitet formulerar vi oss och bygger 
en ram kring oss. Wenger karaktäriserar identitet och formandet av en 
persons identitet som erfarenhet, vilken har förhandlats fram i samspel 
med andra. När vi deltar i en praktik möter vi andras bilder av oss, sam-
tidigt som vi ger andra bilder av dem. I detta möte med de andra formar 
vi vår bild av vår identitet och ger samtidigt bidrag till formandet av 
omgivningens identiteter.   
 
Identitet är även en fråga om ett medlemskap i en gemenskap, där vi 
formar och definierar vilka vi är i relation till såväl det välbekanta som 
till det okända. Men även att vara icke deltagande, att bli marginaliserad 
eller att själv välja att stiga ut ur en handlingsgemenskap formar vår 
identitet. Vi formar också vår identitet under våra personliga lärandeba-
nor. När vi lär erfar vi även att vi förändras och utvecklas och vi skapar 
oss bilder av vilka vi har varit, och vart vi är på väg och därigenom de-
finierar vi även vilka vi är. Identitet är även knutpunkten, navet i alla de 
gemenskaper där vi ingår. Vi definierar vilka vi är genom de sätt som vi 
förenar och knyter samman de olika sammanhang, där vi ingår, i en 
identitet. En del av dessa sammanhang är mera permanenta, medan 
andra kan växla över tid och rum, men var och en av dem speglar en 
facett av en person och tillsammans formar de en identitet. Identitet är 
också en relation mellan det lokala och det globala. Vi definierar vilka 
vi är genom att förhandla fram vägar att kunna tillhöra bredare gemen-
skaper och kunna manifestera bredare stilar och ansluta oss till globala 
diskurser. 
  
Wenger (1998) talar om att handlingsgemenskaper finns överallt och att 
vi alla ingår i ett flertal handlingsgemenskaper samtidigt, handlingsge-
menskaper som är viktiga för oss i alla skeden av livet och som ger oss 
möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med andra från det att vi 
föds in i vår första handlingsgemenskap, familjen. Därefter formas vi 
och lär i förskola och skola, tillsammans med klasskamrater och lärare. 
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Vi bildar grupper på fritiden, som också ofta förenas i ett gemensamt 
projekt eller arbete och när vi sedan kommer ut i ett arbetsliv delar vi 
arbetsuppgifter och ansvarsområden med ett antal kollegor, såväl när 
det gäller att bygga ett hus, driva ett affärsföretag, konstruera en bil eller 
att ge studenterna god undervisning inom en universitetsinstitution. 
Även om vår arbetsplats ingår i en världsomfattande koncern är ändå 
den egna arbetsplatsen lokal och arbetsuppgifterna utförs i samarbete 
med ett antal återkommande individer, som därigenom blir nära arbets-
kamrater oavsett om de befinner sig långt borta och mycket av kontak-
terna sker genom telefon och datakommunikation eller om de finns i 
samma kontorslandskap. När vi var och en ser tillbaka kan vi se vilka 
handlingsgemenskaper vi har varit med i och vilka vi har haft en central 
ställning i och vilka andra vi enbart har befunnit oss i periferin av.  
 
En handlingsgemenskap är alltså enligt Wenger inte något obekant för 
någon av oss, men genom att lyfta fram det och definiera dess roll och 
innehåll, substans kan begreppet även användas som ett instrument att 
tänka kring och förstå villkoren för lärande i en arbetsmiljö. Lärande i 
en handlingsgemenskap innebär då för individen att denne lär i och med 
att han eller hon engagerar sig i och är aktiv i de handlingar som ge-
menskapen utför och förväntas utföra. För handlingsgemenskapen inne-
bär lärandet att denna kan utveckla och förfina de handlingar som den 
har till uppgift att utföra och samtidigt skolar den in nya medlemmar i 
gemenskapen.  Handlingsgemenskaper finns alltså överallt och vi ingår 
alla i sådana från vår födsel. Vissa söker vi oss till på grund av ett 
gemensamt intresse eller engagemang och andra kommer vi in i därför 
att vi ingår i en skolklass eller en arbetsplats. En handlingsgemenskap 
kan alltså se ut på skilda sätt, men gemensamt för dem är att de utgör en 
praktik, som kommit till för att uppfylla ett syfte. De som ingår i den 
finns i den för att en uppgift skall fyllas, ett arbete utföras eller ett pro-
jekt skall genomföras och denna praktik utgör också ett sammanhang 
där människor utvecklar sociala relationer med varandra. Begreppet 
handlingsgemenskap fångar båda dessa sidor, såväl att gemenskapen har 
ett syfte kring vilken den handlar och att denna handling utförs av och i 
en social gemenskap mellan olika individer. Detta är den gemensamma 
nämnaren för alla handlingsgemenskaper, vilket gör att dessa kan ha 
olika karaktär och omfång.  
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Detta sätt att se på lärandet innebär att lärandet inte kan ses som en se-
parat del eller aktivitet åtskiljd från det övriga livet utan lärandet är i 
allra högsta grad integrerat med vårt dagliga liv och arbete. Det finns 
tillfällen då lärandet är i fokus, då vi uppfattar att vi lär mer än vanligt. 
Ett sådant tillfälle är just när vi börjat på ett nytt arbete och en ny ar-
betsplats, då det står klart för oss att vi måste lära in inte bara nya ar-
betsmetoder utan även enkla rutiner såsom kulturen kring kafferaster, 
arbetsplatsens egna regler för hur man kontaktar och tilltalar varandra, 
arbetskamraternas individuella egenheter och temperament och oändligt 
flera och subtila detaljer, var och en viktig för att bli en del av samman-
hanget och kunna utveckla kommunikation och samspel med omgiv-
ningen. Andra gånger kan lärandet markeras genom examina eller be-
tyg, då samhället ställer krav på oss att kunna bevisa att vi lärt och har 
skaffat oss en särskild förmåga eller kompetens.  

Hur begreppet handlingsgemenskap tillämpats i skiftande 
kontexter  

Wenger bygger sin teori om handlingsgemenskap som en plats för re-
produktivt och socialt lärande på studier som utförts av honom och Lave 
(Lave och Wenger 1991, Wenger 1990, 1998), och Österlund (1996, 
2000) har sedan använt sig av och utvecklat begreppet. Dessa hand-
lingsgemenskaper visar på likheter men också skillnader i organisation 
och omfattning då de är hämtade från olika tider och platser.  
 
Skräddarlärlingarna i Laves studie ingår i en tydlig tradition och en fast 
ram för sin tillvaro och sitt arbete. Arbetsplatsen är liten och överskåd-
lig och redan i sina första arbetsuppgifter kan lärlingarna se vad som är 
målet med arbetet och vilka skilda moment som arbetsprocessen omfat-
tar och också av hur mycket de har att lära innan de är fullärda. Arbetet 
och arbetsplatsen är klar och tydlig, den innehåller inga dolda avsikter 
eller dubbla budskap. Det enda som skiljer de olika lärlingarna åt är 
hastigheten varmed de går genom de olika stadierna.  
 
Skräddarverkstäderna är inlemmade i en samhällsstruktur, där mästarlä-
ra och hantverksverkstäder har plats och betydelse för ekonomin och det 
sociala livet och där det lokalt och hantverksmässigt producerade ännu 
inte har ersatts av massproduktion och industritillverkning. Skräddaryr-
ket är därmed odiskutabelt, det är tydligt för dem alla att det behövs i 
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samhället och att det finns avsättning och behov för skräddarens pro-
dukter och lärlingarna får också omedelbart delta i produktionen av klä-
der och vet därmed att de bidrar till verkstadens inkomster. Under sin 
lärlingstid lär de även om verkstadens ekonomiska villkor och status i 
relation till konkurrenter och andra hantverk och de kan se hur skräd-
darna bemöts av och själv bemöter sina kunder och få en tydlig bild av 
vilken roll de själva kommer att ha som färdiga skräddare.  
 
Wenger (1990, 1998) har studerat hur lärandet gestaltas inom en hand-
lingsgemenskap inom ett försäkringsbolag i USA, där en grupp lågavlö-
nade skadereglerare arbetar med till ett till synes relativt enahanda arbe-
te, med få möjligheter till intellektuella utmaningar och där varje individ 
är hårt bunden av företagets regelverk. Trots detta har Wenger kunnat 
visa att skadereglerarna finner utrymme för såväl lärande som en funge-
rande social gemenskap inom arbetets ram. Trots att de är tjänstemän är 
de inlemmade i en organisation som liknar en fabrik och deras arbete är 
en form av löpande bandproduktion. De utgör fotfolket i en stor organi-
sation och de är satta att utföra vad som betraktas som rutinarbete. Till 
skillnad från skräddarlärlingarna ser de aldrig helheten i arbetet och inte 
heller vilka andra som har uppgifter inom företaget. Ledningen är långt 
borta från dem och de ser ingen möjlighet att påverka sitt arbete eller sin 
arbetsplats. De är kuggar i en stor organisation, vars rutiner och avsikter 
är dolda för dem. Klart och tydligt är emellertid att det är ett företag, 
vars syfte är att sälja försäkringar och att bygga sin lönsamhet på detta, 
även om många led i förfaringssättet och tankarna bakom hur detta skall 
gå till på bästa sätt är oklart och dolt för dem. En grundläggande kom-
ponent i deras arbete är prestationskraven, som också dagligen mäts och 
avvägs och ligger till grund för deras möjligheter till avancemang och 
förändring i lön och arbetsvillkor. Deras prestationer mäts såväl kvanti-
tativt som kvalitativt och kriterierna är tydliga för var och en och resul-
taten återförs till dem regelbundet. Någon möjlighet att helt förändra 
sina villkor och som skräddarlärlingarna få samma position som led-
ningen finns däremot inte, då företaget är strikt hierarkiskt och skadere-
glerarna är fast placerade på en låg nivå i företagets ordning. Den fast 
bestämda lärandebana som gäller för dem leder till skicklig och snabb 
ärendehantering inom deras begränsade arbetsområde, men de har aldrig 
möjlighet att helt lämna den arbetsmiljö där de börjat. Företagets långt 
drivna arbetsdelning innebär att deras avancemangsmöjligheter begrän-
sas till att bli instruktörer eller arbetsledare för sina kollegor. Var och en 
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av dem har dock möjlighet att avancera inom sin egen krets till något 
högre lön genom att lära till en snabbare och mera effektiv ärendehan-
tering. Även försäkringsbolaget har sin tydliga plats i den samhälleliga 
strukturen, och skadereglerarna kan dagligen avläsa att andra människor 
är beroende av att de utför sina arbeten snabbt och omsorgsfullt för att 
dessa skall kunna få sin försörjning. Företaget har också haft framgång 
och vuxit till en stor organisation, som genomfört arbetsdelning för att 
utveckla effektivitet och lönsamhet, och utgör arbetsplats för ett stort 
antal människor.  
 
De individer, som Österlund (1996) studerar, arbetar även de inom ett 
stort företag med enheter och verksamheter i hela landet. Även det har 
en tydlig och fast struktur och innan anställning sker av nya försäljare 
genomgår dessa en välrenommerad och ambitiös utbildning. Därefter 
bereds de arbete som experter inom organisationen och får tillgång till 
stödresurser i form av datatekniker, ekonomer och maskintekniker. Fö-
retaget utgör ett exempel på en komplex organisation med en mängd 
specialistfunktioner, varav flera med hög status och god lön. Försäljar-
na, som är huvudpersoner i Österlunds studie, utgör en av dessa specia-
listfunktioner och i kraft av detta har de möjlighet att uppnå ansenlig 
status och en hög lön. Även dessa har dock krav på att prestera goda 
resultat och deras prestationer mäts i hur mycket de förmår sälja. Deras 
resultat bygger emellertid på andra egenskaper och kunskaper än skade-
reglerarnas och skräddarnas, vilka utförde operationer som krävde sorg-
fällighet i handlaget och omsorg i utförande för att inte resultatet skulle 
bli bristfälligt eller felaktigt. Skräddarna och skadereglerarna är bundna 
till sina arbeten och sina arbetsplatser och huvudparten av deras arbete 
är återkommande och igenkännligt. För skadereglerarna inträder visser-
ligen ideligen förändringar och korrigeringar som de inte kan styra över, 
men i deras samlade arbetsgrupp förvaltas kunskapen om dessa änd-
ringar. Försäljarna är rörliga, möter ständigt nya människor och nya 
arbetsplatser och arbetar kontinuerligt med att söka och sammanställa 
ny information. I deras arbete är den egna personligheten och förmågan 
att ta in och analysera ny information, knyta nya kontakter och röra sig i 
skiftande sociala landskap viktiga redskap. Av dem krävs god uppfatt-
ningsförmåga, självständighet, flexibilitet och god social kompetens. I 
arbetet finns även lärandebanor och trajektorier inlagda, men dessa är 
inte lika låsta av en fast hierarki som i försäkringsbolaget och en skick-
lig försäljare har möjlighet att finna nya utmaningar såväl inom det egna 
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företaget som utanför det. Inom företaget har försäljaren en välbetald 
expertroll, som stöds av andra expertroller och företaget har sin plats 
som ett komplext och framgångsrikt företag inom ett modernt samhälle, 
där det driver en lönsam verksamhet genom att producera och sälja mo-
dern teknikutrustning till andra företag. Företag och försäljare delar 
målsättningen att tillverka och sälja produkterna med god vinst och i 
försäljarens individuella arbete ingår möjligheten att påverka sin egen 
lön genom att själv göra en kalkyl över vad kunden skall betala inklusi-
ve den egna provisionen. Försäljaren påverkar alltså sin egen lön inte 
bara genom mängden ingångna avtal som hon eller han presterar utan 
också genom storleken på den provision som han själv beräknar.  
 
Skadereglerarna på det företag som Wenger studerat har däremot rela-
tivt låg status och blygsam lön och omsättningen på personal inom före-
taget är stor. Deras arbete innebär även kontakter med klienter, vilket 
dock sker på klientens initiativ och oftast innebär att de får ta emot frå-
gor och klagomål på handläggningen. Arbetsuppgifterna är i övrigt 
återkommande och när de möter mera komplicerade fall innebär detta 
att deras hårt pressade arbetsschema ruckas och de riskerar att förlora i 
avancemang och inkomst. Av dessa krävs stresstålighet och tålamod 
och att kunna arbeta snabbt och effektivt inom ramen för sina uppgifter. 
De möter inte samma krav eller stimulans i ett fortskridande lärande 
utan måste istället kunna finslipa sina kunskaper och sin hantering inom 
ett begränsat arbetsfält. De rör sig inte heller mellan olika miljöer som 
försäljarna utan bygger trots den stora omsättningen av personal upp en 
fungerande handlingsgemenskap på den egna arbetsplatsen.  
 
Gemensamt för dessa arbetsplatser, hur olika de än är i fråga om eko-
nomiska villkor och storlek och arbetsorganisation, är emellertid att de 
var och en är tydliga i ägande och syfte. Ägaren må vara långt borta och 
osynlig för den enskilde arbetaren, det är ändock fråga om en entydig 
ägare med syftet att driva en lönande verksamhet. För detta syfte finns 
det strukturer uppbyggda, vilka inramar arbetet och skapar ramar för 
dem som skall utföra det. Inom var och en av arbetsplatserna finns det 
också lämpliga och möjliga lärande- och karriärbanor för dem som bör-
jar på ett arbete. I skräddarverkstäderna finns enbart möjligheten att 
följa denna bana hela vägen ut till färdiglärd mästare och ge plats för 
nya adepter, men på de andra arbetsplatserna finns möjligheten såväl att 
gå hela banan och avancera till en högsta möjlig nivå eller att nå en viss 
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och accepterad grad av skicklighet och stanna där. Arbetsplatsernas 
mening och mål är tydlig för alla som arbetar där, och för dem som ut-
bildar sig till skräddare och som utvecklas till skickliga försäljare 
stämmer det även med deras personliga mål. Var och en av arbetsplat-
serna har sin hemvist i olika samhällen även om de tidsmässigt uppträ-
der ungefär samtidigt. Lave hämtar sitt exempel från en feodal arbets-
ordning utan arbetsdelning och med en mästare som de övriga är bero-
ende av såväl till utkomst som i social ordning. Försäkringsbolaget, som 
Wenger studerat är ett tjänstemannaföretag organiserat som en tayloris-
tisk industri, där de lågavlönade manschettarbetarna arbetar enligt det 
löpande bandets princip och där det råder stark arbetsdelning och sträng 
hierarki. Österlund (1996) däremot har studerat välavlönade experter 
med kunskaper och personliga egenskaper som åtnjuter hög status och 
handlingsfrihet inom ett vittförgrenat och komplext företag, som säljer 
såväl högteknologi som kunskaper och service.  
 
Det finns även gemensamma nämnare för de personer som arbetar på 
dessa arbetsplatser. Såväl skräddarlärlingarna som försäkringstjänste-
männen är unga och har kommit till arbetsplatsen tidigt i livet innan de 
har hunnit få andra arbetslivserfarenheter. Även försäljarna är relativt 
unga även om de har hunnit arbeta några år. Skräddarlärlingarna och 
försäljarna befinner sig på arbetsplatser, som är attraktiva i deras re-
spektive samhällen och de kan båda erbjuda en god och åtråvärd fram-
tid, i det ena fallet i fråga om att inneha ett respekterat yrke och en 
grund för en inkomst och i det andra fallet i fråga om en hög inkomst 
och goda livsvillkor. I samtliga tre arbetsmiljöer är grupperna också 
relativt homogena i avseende på kulturell och nationell bakgrund och 
två av miljöerna omfattar nästan uteslutande personer av ett och samma 
kön.  
 
Det finns också tydliga skillnader mellan de tre exemplen. Medan be-
greppet legitimt perifert lärande åskådliggjordes av Lave och Wenger 
(1991) i ett klart och tydligt exempel från de västafrikanska skräddar-
verkstäderna uppvisar Wengers (1990, 1998) studie av skadereglerare 
vid ett stort amerikanskt försäkringsbolag betydligt fler dissonanser och 
Wenger avslutar även sin avhandling med att föreslå att betydande antal 
förändringar för att förbättra de arbetandes lärandesituation och utveck-
ling. Här finns alltså inte något optimalt exempel för mig att spegla min 
studie mot. Redan här kan man alltså säga att Wenger klargjort att han 
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formulerat ett perspektiv för att lyfta fram villkor för lärande, snarare än 
att lansera en teoriram. 
 
Även Österlund visar hur lärandet utvecklas olika för de individer han 
följer under deras tid som lärande försäljare, där den ena genomgår ett 
framgångsrikt lärande medan en annan inte kan lämna sina tidigare 
mönster och lära om till att behärska koderna för det nya yrkesvalet. I 
Nielsens (2000) studier av unga blivande musikers vägar genom kon-
servatoriet visar han hur studenterna under studieperioden uppmärk-
sammar såväl vilka krav och förutsättningar som krävs för att bli exem-
pelvis solist och också vilka egna mål och prioriteringar de själva har, 
liksom hur den egna begåvningen visar vägen för deras strävanden. Det-
ta är ett lärande förutom de egna musikstudierna som sker successivt i 
mötet med lärare och andra studenter och som leder till avgörande be-
slut om deras framtida yrkeskarriär. Detta lärande sker delvis i och ge-
nom studier i musik och musicerande, men också genom att tolka lära-
res och kamraters bedömningar av förmåga och prestationer. Även om 
deras lärande sker till en individuell yrkesidentitet sker ändå valet av 
denna i relation till omgivningen och den handlingsgemenskap där de 
ingår. Även för lärlingarna som utbildas till smeder (Elmholdt och 
Winslöv 2000) sker detta genom samspel med omgivningen och genom 
att de ingår i ett sammanhang likt det som skräddarlärlingarna befinner 
sig. De har runt sig andra lärlingar och mästare och har möjligheten att 
följa dessa och se hur arbetet skall utföras. De ser också det konkreta 
resultatet av sitt arbete. 
 
I senare utförda studier har Allan och Lewis (2006), Crouch (2006), 
Gustavsson (2007) och Lundin och Nuldén (2007) visat hur fruktbar 
teorin kring lärande i en handlingsgemenskap varit i studier av skilda 
sammanhang såsom internetbaserat lärande, arbete i ett call center, 
avancerat industriarbete och polisarbete. Collin (2006) och Logan 
(2006) har betonat hur viktigt det är för studenter i professionsutbild-
ning att få en plats i en framtida handlingsgemenskap och hur de under 
utbildningen anammar språk, värderingar och synsätt för att kunna få 
tillträde till en framtida handlingsgemenskap. Le Maistre, Boudreau och 
Paré (2006) påpekar också hur viktiga företrädarna i professionen är för 
studenterna under utbildningen och att dessa bidrar med kunskaper och 
återkoppling på studenternas ageranden som inte den akademiska ut-
bildningen och lärarna inom denna kan ge. Mittendorff m fl (2006) har 
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emellertid påpekat att även om en arbetsgemenskap fungerar väl socialt 
kan den vara rigid och låst och motståndare mot utveckling och nya 
impulser medan Myers (2005) ger exempel på att lärandet bland kolle-
gor inom en arbetsplats kan ge till följd att man går på tvärs mot sam-
hälleliga intressen utanför arbetsgemenskapen. Karlsson m fl (2008) 
påpekar vikten av reflektion och diskussion inom en handlingsgemen-
skap liksom utbytet med andra handlingsgemenskaper inte minst för att 
ge ett perspektiv utanför den egna gruppen.  

Begreppet handlingsgemenskap som analysinstrument 
för Latitudstudien 

I Latitudstudien använder jag Wengers begrepp för att beskriva och 
analysera kooperativet i perspektivet av att utgöra en handlingsgemen-
skap och studerar därför Latitud utifrån de fyra komponenterna prak-
tik, mening, gemenskap och identitet. Jag har dock valt att disponera 
min studie på ett annat sätt än Wenger (1998), som valt att i sin analys 
utgå från begreppen praktik och identitet och genom dessa båda be-
grepp även spegla skapandet av mening och byggandet av gemenskap 
för att kunna visa vilket lärande som sker. 
 
I likhet med Wenger ser jag den dagliga praktiken som en grund för 
hur mening och gemenskap byggs och utformas inom kooperativet 
Latitud. Därför inleds resultatavsnitten med två skildringar av det var-
dagliga arbetet inom kooperativet och följande kapitel redogör för ar-
betets villkor inom Latitud. Det dagliga arbetet och dess villkor är det 
stoff varur människorna formar en väv av mening och innebörd i arbe-
tet. Följande kapitel handlar om Wengers analysbegrepp mening. Ett 
viktigt begrepp, som Wenger för in i detta sammanhang är reifikatio-
ner. I reifikationerna speglas såväl hur abstrakt eller konkret en verk-
samhet är, som om den är rik på symboler och om dessa är enkla att 
tyda eller kräver omfattande analys och förhandlingar om meningsin-
nebörden. Det är dessa reifikationer som bär budskap om en verksam-
het är genomskinlig och tydbar eller om den inte går att förstå och 
därmed försvårar meningsskapande. Tydbarhet eller genomskinlighet 
kommer även att vara viktiga begrepp i min analys av arbetsplatsen 
Latitud. 
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Wengers tredje analysbegrepp är gemenskap, vilket vid sidan av me-
ning är beroende av den dagliga praktiken. I praktiken skapar männi-
skor gemenskap genom att dela ett ömsesidigt engagemang och ett 
gemensamt projekt och tillsammans äga en repertoar. Gemenskapen 
kan omfatta hela gruppen, men den kan också splittras och delas upp 
av gränser mellan olika grupper av människor.  
 
Wenger ser praktik och identitet som de centrala analysbegreppen 
inom en handlingsgemenskap, vilket de även är i Latitudstudien. Jag 
har valt att betona begreppet identitet och dess värde genom att ge ana-
lysen av begreppet en annan form än kapitlen kring mening och ge-
menskap. Genom att följa fyra personer genom deras vistelse i koope-
rativet har det också blivit möjligt att föra in en tidsfaktor i studien, 
något som även är förenligt med att jag valt etnografisk ansats och följt 
arbetsplatsen och flera av mina personer under en längre tid. 

Identitet  
I Lave och Wengers (1991) beskrivning av teorin kring legitimt perifert 
deltagande liksom i de studier, som de bygger sin teori på, är det arbets-
uppgifterna och strukturerna kring människornas lärande som är fram-
trädande, medan de enskilda individerna och deras lärandebanor träder i 
bakgrunden. Wenger (1990, 1998) låter en individ träda fram som re-
presentant för kollektivet men hans fokus ligger på hur handlingsge-
menskapen byggs upp och lever vidare och hur individerna är deltagare 
och medagerande i detta. Trots att Wenger (1990, 1998) talar om identi-
tet som ett grundbegrepp tenderar ändå individerna att försvinna in i 
handlingsgemenskapen. För att kunna följa individen och dennes läran-
de och utveckling har jag därför sökt stöd hos Österlund (1996, 2000) 
som har valt ett annat perspektiv, då han i sin studie följer två säljarlär-
lingar under deras första tid i arbetet och hur de rör sig mellan olika 
kontexter. Hans studie handlar om praxis och lärande sett genom indivi-
dernas deltagarbanor och hos honom träder istället handlingsgemenska-
pen och strukturerna kring människors lärande i bakgrunden, medan 
individerna utgör förgrunden och står i fokus. 
 
Såväl Wenger (1998), Dreier (1999a, 2000) som Lave (2000) talar om 
deltagarbanor som ett begrepp för att följa individers väg genom lärande 
och arbete. Enligt Lave är deltagarbanorna inte bundna till de institutio-
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nella strukturerna, de kräver emellertid att det finns en existerande prak-
tik som ger möjlighet för individerna att röra sig i olika deltagarbanor. 
Ett exempel som ges är studenters väg genom en utbildning, där det 
finns olika deltagarbanor beroende på studenternas olika begåvningar 
och möjligheter att välja mellan olika ämnen och spår. Begreppet delta-
garbanor, så som Lave (2000) definierar det, visar en progression eller 
alternativa utvecklingsgångar, som finns tillgängliga och som individer 
väljer eller ges tillträde till och som finns etablerade inom systemet, 
men förklarar inte hur människor tolkar sin omgivning och möjligheter 
att välja och agera för att kunna genomgå sin särskilda deltagarbana.  
 
Dreier (2000) ger en annan tolkning av begreppet. Han slår inlednings-
vis fast att lärande sker genom människors konkreta deltagande i en 
samhällelig praktik, och att lärande inte enbart går ut på att människor 
ändrar uppfattning och beteende i just en enskild situation utan också i 
andra situationer, som personen befinner sig i vid andra tidpunkter och 
andra platser. Detta innebär att en teori om lärande måste innefattas 
inom en teori om människors deltagande i samhällelig praxis och att 
denna gäller individen i olika miljöer och olika sammanhang. Därige-
nom har Dreier även fört in att människor rör sig mellan olika platser 
och olika miljöer och att det man lärt i en miljö även används i en an-
nan. Han säger till och med att en förutsättning för att kunna föra läran-
de mellan miljöer är skillnaden, att miljöerna är olika, vilket ger möjlig-
het till distans och att kunna se på de skilda miljöerna med friska ögon. 
Dreier har utvecklat denna tolkning i tidigare skrifter (1993, 1994), vil-
ken har sin grund i hans forskning kring social praxis och då i synnerhet 
kring psykoterapi, en lärosituation avsedd att ge möjligheter till ett lä-
rande, som sedan brukas i andra sociala sammanhang. 
 
Dreier pekar på vikten av deltagandet i social praxis som nyckel för 
förståelsen av en individs egen bana: 
  

”Begreppet deltagande riktar nämligen från början vår uppmärksamhet 
på att förstå den enskilde individens sätt att fungera och utveckla sig, 
utifrån det som individen är en del av och utifrån det sätt på vilket in-
dividen deltar i det. Andra möjliga nyckelbegrepp för en teori om den 
enskilde individen – som handling, verksamhet, relation, samtal, med-
vetenhet, behov, särdrag – kan inte på ett tillräckligt robust och diffe-
rentierat sätt begreppsliggöra den enskilde utifrån dennes personliga 
delaktighet i samhällelig praxis ” (Dreier 2000, sid 90). 
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Dreier framhåller även att varje individ som deltar i en praktik endast 
och alltid utgör en del av denna praktik och alltså inte känner till allt av 
deltagarnas samlade kunnande och vetande. Den enskilde känner till sin 
egen del, det han bidrar med, det han lär och det han möter. Begreppet 
deltagande innebär också att individen alltid är situerad, befinner sig på 
en konkret plats vid varje tidpunkt och deltar utifrån den platsen och 
den tiden och den personliga betydelse som detta har för honom.  
  
Varje individ deltar i olika praktiker, i arbete, familj, skola, fritidsverk-
samhet osv. I varje individs liv ingår att kunna hantera olika handlings-
gemenskaper, det som vi kallar vår dagliga livsföring. Vi har också oli-
ka utrymmen i de olika handlingsgemenskaper vari vi ingår och vi han-
terar våra utrymmen på olika sätt, men vi tar alltid en kroppslig del i 
våra kontextuella handlingsformer. För var och en av oss gäller att kun-
na balansera våra åtaganden och olika delar av våra liv, att kunna sam-
mankoppla dem vid behov och hålla dem isär vid andra tillfällen. Vi har 
alla hört talas om mannen som förtrycks på sitt arbete och som där inte 
har utrymme för att protestera eller göra uppror, men som istället tar sig 
det utrymmet hemma, där hans frustration går ut över familjen. Dreier 
hävdar att det är möjligt för individen att ta ställning till vilka positioner 
man vill inta och att det mycket väl är möjligt att arbeta för ett gemen-
samt bästa. Om en person väljer att deltaga i en handlingsgemenskap 
inom ramen för den praktik eller norm som finns eller kämpa för att 
utvidga sin egen andel av makten över handlingsgemenskapen beror på 
dennes individuella behov och intressen och de möjligheter som perso-
nen kan se.  
 
Inom institutionerna finns även ibland tillrättalagda banor eller karriär- 
och utbildningsvägar, som individerna kan följa, institutionella delta-
garbanor. Till skillnad från Lave, som enbart nämner institutionella ba-
nor, talar Dreier också om individuella deltagarbanor. Han uppehåller 
sig till och med mera vid dessa personliga banor som utformas när en 
individ realiserar ett personligt levnadslopp. Han definierar dessa per-
sonliga levnadsbanor som medvetna val och realiseringar av en ambi-
tion och säger om den individuella levnadsbanan att den skall: 
   

 …vara en för varje tidpunkt utformad daglig livsföring med särskilda 
möjligheter, betydelser och angelägenheter kopplade till deltagandet i 
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de enskilda ingående kontexterna, och till kombinationen och vikt-
ningen av dem i förhållande till den dagliga tillvaron och det framtida 
levnadsloppet. Individen kan hålla fast vid och fullfölja en personlig 
deltagarbana med en viss sammansättning och betydelsekonstellation 
över kortare och längre perioder av sitt liv. En given personlig delta-
garbana kan alltså ha olika varaktighet och räckvidd. Men individen 
modifierar och utvecklar under tillvarons gång dess sammansättning 
och betydelse under beaktande av de samhälleliga och institutionella 
deltagarbanorna och till andra viktiga deltagare i individens tillvaro i 
olika kontexter. (Dreier 2000, s 94) 

 
Dreier påpekar vidare att: 
 

Begreppen daglig livsföring och personlig deltagarbana avbildar en 
föränderlig struktur och inriktning i individens tillvaro. Att skapa och 
utveckla sin i varje tidpunkt gestaltade dagliga tillvaro ses som centra-
la angelägenheter i varje individs strävanden att leva ett gott liv. 
(Dreier 2000, s.94) 

 
Även en situation med en tvingad tillvaro och handlingsgemenskap dis-
kuteras av Dreier i det att han säger att när samhällspraxis och hand-
lingssammanhang förändras måste individen ofta ge sig in i ett nytt lä-
rande. Det lärande som då oftast sker, genomförs med tilltron att det 
skall gälla även för nya och oförutsedda situationer, men ibland måste 
människor även upphöra med detta lärande och kasta sig in i ad hoc-
artade situationer med de möjligheter som helt enkelt finns att tillgå.  
Han frågar sig även vad som händer när en individ endast utsätts för nya 
förhållanden och förändringar som de inte har någon makt och inflytan-
de över och inte rår på. Det är emellertid så, enligt Dreier, att människor 
lär även i dessa förhållanden, men som en följd omvärderar man även 
sina möjligheter och förutsättningar vilket kan få avgörande följder i det 
fortsatta livet. Larsson (1996) hävdar till och med att vi är dömda att 
lära även i situationer som vi inte sökt upp utan helst undvikit om vi 
haft ett val. 
 
En central tanke hos Dreier (2000) är att vårt lärande har olika kvalite-
ter. Vi strävar efter att lära för att kunna förändra och utveckla vårt 
handlande, kunskap och möjlighet att agera och påverka i andra situa-
tioner än i den omedelbara lärandesituationen. Vi lever alla i flera olika 
kontexter och det vi lär i en kontext strävar vi efter skall kunna använ-
das i andra sammanhang, där det som lärts förändras och får en annan 
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innebörd då det förs från en kontext till en annan. Var och en fattar sina 
egna ställningstaganden och genomför sitt lärande utifrån dessa och sitt 
eget perspektiv samt utifrån den riktning och mål som hon/han strävar 
efter i sin personliga deltagarbana. I denna riktning har det lärande som 
ger förändring och utveckling av individens förutsättningar att delta i 
pågående kontext och att söka sig till nya kontexter en kvalitativt annan 
roll än ett lärande som är begränsat till den aktuella lärandesituationen 
och inte når utöver denna. 

Identitet i tidigare forskning 

Österlund (1996) har använt sig av Dreier när han har följt säljarlärling-
ar i deras arbete, när de rör sig mellan olika miljöer och bland männi-
skor i olika roller och funktioner. Österlund knyter an till sina lärlingars 
tidigare erfarenheter och liv och den roll dessa spelar när han beskriver 
hur de utvecklar sina nya identiteter som försäljare av avancerad kon-
torsutrustning. Österlund visar hur säljare i det ena fallet förstärker sin 
identitet som försäljare genom att helt gå in i rollen, anta alla vanor och 
attribut som tillhör den, samtidigt som hon tar varje tillfälle i akt att lära 
sig att bli mycket kompetent i yrket. I andra fallet hindras säljaren både 
av sig själv och av omgivningen att anta den identitet som säljaryrket 
innebär. Samtidigt som denne dröjer sig kvar i sin gamla profession 
avhänder han sig möjligheter till lärande i det nya yrket och han kan inte 
heller acceptera att gå in i vad han betraktar som en försäljaridentitet. 
 
Just detta att människan inte har en färdig kärna eller identitet är en 
grundval i synen på lärande som situerat (Tanggaard 2006) och får till 
följd att man ser identitetsutvecklingen som ständigt pågående i de 
sociala kontexter, där individen ingår. Tanggaard (2006) följer några 
lärlingar i elektroteknisk utbildning och visar hur deras lärande är för-
bundet med vilka de ser sig som och vilken identitet de utvecklar. Den 
som ser utbildningen som ett steg på väg till en ingenjörsutbildning lär 
annat än den som tänker sig en framtid som egenföretagare eller som 
ser sin framtid som tekniker inom industrin. Varje människa är stän-
digt del av en eller flera sociala kontexter, där hon formas genom det 
praktiska handlandet i utbyte med andra människor. Packer och Goi-
coechea (2000) pekar också på att det faktum att vi deltar i flera skilda 
kontexter över såväl tid som rum, vilket innebär att vi sätter olika si-
dor av oss och vår identitet på spel och i förändring. Därför söker vi 
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ständigt vår identitet, vi utvecklar sidor och vi söker formulera vilka 
vi är. Detta sker under hela livet i skilda kontexter och i handling i de 
sociala sammanhang där vi är en del. Lärandet blir därmed till sin 
karaktär ontologiskt, det handlar inte om att lära om världen som nå-
got skilt från oss, utan om ett lärande som är nära förbundet med våra 
liv och hur vi skall leva. Människan lär inte om världen utan om sig 
själv i världen. Att lära även det som är allmänt känd kunskap kräver 
att man gör det till sin egen personliga kunskap och kräver av var och 
en ett personligt ställningstagande (Dreier 1999b). Även när vi förvän-
tas lära in epistemologiska kunskaper, d v s vetenskapligt baserad 
fakta, lär vi om oss själva och vilka vi är (Wortham 2006). Kunskapen 
och det vi lär kan inte heller förpackas i avgränsade enheter som kan 
föras från en plats till en annan och användas där, transfer av rena 
kunskaper är inte möjligt. Istället talar Tanggaard (2006, s.101) om 
kopplingar, att när vi går från en kontext till en annan kopplar vi om 
mellan dessa. Vi gör omtolkningar och omkopplingar mellan de olika 
miljöerna. Samtidigt som det är viktigt att det finns punkter av sam-
manhang mellan de olika miljöerna, som kan verka som omkopp-
lingspunkter (Tanggaard 2006) är det också en förutsättning att miljö-
erna är olika för att vi skall kunna se och använda våra erfarenheter i 
olika sammanhang (Dreier 2000). I Österlunds studie förväntas försäl-
jarlärlingarna kunna använda sina teoretiska kunskaper från den inle-
dande utbildningen när de kommer ut i verksamheten, men de finner 
snart att de har begränsad användning av dessa och att det är andra 
kunskaper som de behöver bättre. 

Telos – vad man lär 

Lave (2000) söker definiera vilka komponenter som innefattas i en 
lärandeteori och nämner tre komponenter som en lärandeteori kan bry-
tas ned i för att göra den tydlig och möjlig att jämföra med andra lä-
randeteorier. Österlund hänvisar redan 1996 till dessa lärandekompo-
nenter, vilket innebär att Lave formulerat dessa redan tidigare3, men 
han använder dem inte som kriterier på en lärandeteori utan för att 

                                                 
3 Österlund hänvisar till ett paper som Lave lagt fram vid en kongress år 1995. Lave, 
J. (1995) What´s the Situation of Learning (after two Decades of Practice)? A paper 
presented at the American Educational Research Association, Annual Meetings 1995, 
San Fransisco. Lave hänvisar dock år 2000 till att hon formulerat de tre komponen-
terna tillsammans med Martin Packer.  
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identifiera och förklara lärandet inom den verksamhet som han själv 
studerar. Därmed omformulerar han begreppet på ett sätt som gör det 
användbart i mitt sammanhang. 
 

Telos; that is, a direction of movement or change of learning (not the same as 
goal directed activity); 
Learning mechanisms; ways by which learning comes about; 
Subject-world relation; a general specification of relations between subjects and 
the social world, (not necessarily to be construed as learners and things to be 
learned.) (Österlund 1996 sid. 3, citat från Lave 1995, sid 15, se not) 

 
Lave ger inga konkreta exempel på tillämpningen av de tre komponen-
terna, då hon ser dem som analysbegrepp för teorier. Österlund (1996) 
däremot har sökt använda begreppen som analysinstrument för lärande i 
sin studie av säljarlärlingars lärande i olika kontexter. Det begrepp som 
han framför allt tydliggjort av dessa tre komponenter är begreppet telos, 
och det är också detta som jag väljer att använda i Österlunds tolkning 
för att beskriva lärandet hos de fyra personer, som jag följt i deras del-
tagarbanor. 
 
Lave (2000) benämner telos som lärandets rörelse- eller förändrings-
riktning och betonar att begreppet riktar fokus mot de lärandes deltagar-
banor. När Österlund (1996) använder sig av samma begrepp säger han 
att det betecknar vad individen lär. Han säger om begreppet telos att det 
ger utrymme att tala om den utveckling eller förändring som är inbegri-
pen i en lärandeteori och som visar sig i förändringar i den lärandes 
uppförande, förändrade sociala relationer och hur han ändrar sitt sätt att 
tala. Telos beskriver hur individens lärandebana utvecklas och vilken 
riktning den tar. Telos är alltså inte samma begrepp som mening. När 
Wenger talar om mening är det den mening som den enskilde kan for-
mulera för sig eller som deltagarna i en gemenskap kan förhandla sig 
fram till.  
 
Telos är inte någon kursplan eller målsättning, som en myndighet eller 
arbetsplats sätter för sin verksamhet.  Telos är inte heller någon föresats 
eller något mål, som individen sätter sig före, när denne går in i ett nytt 
sammanhang och som denne tänker sig att uppfylla eller nå. Enligt Ös-
terlund betecknar telos snarare den riktning en individ förväntas ta i sitt 
lärande och vilken slag av lärande han eller hon förväntas inhämta. Ös-
terlund ställer själv frågan vad som är telos i att lära sig att bli en god 



Syfte, perspektiv och metod 

45 
 

försäljare. Han ställer frågan utifrån framtiden och vad en försäljarlär-
ling behöver kunna för att vara en kunnig och framgångsrik försäljare. I 
mitt fall kan man då istället fråga vad de personer, som vistas i Latitud 
behöver kunna för att ha ökat sin kompetens och kunna få ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden, som de inte skulle ha kunnat få om de inte 
passerat Latitud. Denna fråga är ställd utifrån den målsättning som for-
mulerats för projektets verksamhet och som pekar på deltagarnas fram-
tid. Vad är det då de lär inom Latitud, vad är telos för var och en av 
dem? 
 
I denna fråga och svaret på den är det möjligt att urskilja olika lärande-
teorier. I en kognitivt inriktad teori får man svaret att personen skall ha 
inhämtat ett antal kunskaper och kunna bevisa att man besitter denna 
kunskap. Inom den situerade lärandeteorin är även svaret att individen 
skall ha ökade kunskaper och färdigheter, men också att dessa är för-
värvade i handling i ett socialt sammanhang och att de innebär att indi-
viden har förändrats med sina handlingar och kunskaper och ser sig som 
någon annan, en person som har denna kompetens och som är integre-
rad med den.  Telos förändras i och med att varje individ lär, förändrar 
sina perspektiv, sin syn på sig själv och sina möjligheter och sin syn på 
omvärlden. Telos kan därför enligt Lave (2000) bäst ses i efterhand, då 
man kan följa hur individens föreställningar och tänkta mål utvidgats 
eller begränsats, ändrat riktning och innebörd allt efter som han lär. Te-
los är alltså inget som man kan formulera och slå fast i förväg, oavsett 
hur bestämt en individ kan tänkas formulera en karriärväg eller en mål-
sättning för att gå in i arbetet. Telos är format av processen och föränd-
ras över tiden. Telos omformuleras ideligen och måste ses i ljuset av 
alla vunna erfarenheter, varav den troligen färgas mest av de senast 
vunna eller av dem som gjort ett starkast intryck. Telos är också upplevt 
och formulerat av var och en för sig själv och det omformuleras i varje 
stund.   

Telos i tidigare forskning 

Även om begreppet myntades av Lave och Packer (Lave 2000) är det 
bara Österlund som jag kan hänvisa till när det gäller användningen 
och utvecklingen av begreppet telos. Österlund (1996) talar om att 
gränsen mellan telos och den tredje komponenten i Laves lärandeteori, 
relationen mellan människa och värld, inte är tydlig. Österlund gör 
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tolkningen att telos även omfattar individens relation till omvärlden 
och beskriver hur denna förändras i lärandet. När en individ lär och i 
lärandet förändrar eller utvidgar sitt telos, då förändrar hon nämligen 
inte bara sina kunskaper och sitt sätt att bete sig utan också sin relation 
till den värld vari hon lever. När skräddarlärlingarna börjar sin lärlings-
tid ser de framför sig målet att lära hantverket och bli skräddare, men 
under tiden som lärling förstår de alltmer av de sociala, ekonomiska 
och kulturella innebörderna av att vara skräddare och de lär sig att upp-
föra sig och tänka såsom en skräddare. De ändrar och utvecklar sitt 
telos och samtidigt ser de och tolkar omvärlden på ett annat sätt och 
uppträder själva på ett annat sätt. De och omvärlden konstituerar var-
andra. Som erfarna lärlingar bemöter de själva nya lärlingar och formar 
deras kunskap och upplevelse av yrket. Telos inbegriper inte bara vil-
ken kunskap individen inhämtar, utan i än högre grad vad det individen 
lär innebär för hans eller hennes identitet. Österlund säger att begrep-
pet telos i likhet med Bourdieus (Bourdieu 1984) habitusbegrepp söker 
förstå och förklara individens lärande av vem han eller hon är.  

 
Second the telos of situated learning and Bourdieu´s notion of habi-
tus have comparable features. Both seek to understand the whole 
person, his or her identity, their relations to and position in the pro-
duction, system and its technology, and their relationships to the 
other members of the community. (Österlund 1996, s 89) 

    
Österlund betonar därmed telos samband med utveckling av identitet, 
när vi lär blir vi också någon annan och formar en annan identitet. Vi 
kan också hindra oss själva från att lära därför att det skulle förändra 
oss i vår identitet på ett sätt som vi inte kan acceptera så som är fallet 
för en av de personer som Österlund följer i arbetet.  

Lärandets skilda kvaliteter 

Dreier (1999a, 2000) betonar också att det är skillnad på lärande och 
lärande och att det lärande, som ger oss möjligheter att förändra vårt 
agerande i andra sammanhang, är lärande av betydelse för oss och av 
ett kvalitativt annat slag än lärande som inte ger oss andra handlings-
möjligheter. Man kan inte säga att lärande är lärande är lärande4. Ett 

                                                 
4 Detta är en travesti på Gertrude Steins berömda ord: ”A rose is a rose is a rose” och 
jag har lånat denna travesti från Tanggaard (2008). 
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lärande genom deltagande är därmed inte något i sig självt utan där 
måste finnas bruk för utmaningar i förhållande till vad man kan och i 
förhållande till vad man kan bruka vidare i nya sammanhang. Genom 
att utföra handlingar, som kräver ett lärande, lär man i handlingen och 
genom att delta i den sociala gemenskapen lär man också dess bety-
delse och innebörd. Man kan inte lära av handlingar som man inte får 
utföra. Innehåller ett arbete inget annat än enkla rutinarbeten finns det 
ingen möjlighet att där lära till mera kvalificerade och komplicerade 
arbetsuppgifter, även om man infinner sig varje dag och utför det ar-
bete som bjuds. Man kan dock tvingas lära trots att man inte önskat 
genom att man utsätts för situationer där man tvingas lära för att kun-
na ta sig vidare eller hantera det som händer. Även i dessa fall kan det 
vara frågan om ett kvalificerat lärande som ger möjlighet att agera 
mera ändamålsenligt i nya situationer. Tanggaard (2006) pekar också 
på hur lärande är nära förbundet med identitet och att lärande kan in-
nebära att en person ändrar sin kapacitet och sina förutsättningar och 
också därmed förändrar sin identitet. Kärnan i teorin kring det situera-
de lärandet är just att det är en ontologisk lärandeteori, i lärandet för-
ändras individen. Lärandet har en existentiell dimension, då det hand-
lar om möjligheten att utveckla individens potential och handlings-
möjligheter. Lärande är olika och det finns också lärande som går 
utanför de ramar som institutioner och makthavare förutsätter och som 
kan bli omstörtande och farligt (Contu, Grey och Örtenblad 2003).  

Deltagarbanor och telos som analysinstrument i Latitud-
studien 

Jag har valt att använda mig av begreppet deltagarbanor för att kunna 
följa fyra olika personer genom deras tid i kooperativet Latitud och där-
igenom kunna belysa begreppet identitet och studera deras lärande. 
Dessa fyra har tillbringat olika lång tid på arbetsplatsen och deras banor 
gestaltar sig olika liksom deras lärande i kooperativet. Deras erfarenhe-
ter från tidigare arbeten, intressen och liv spelar in i deras lärande och 
agerande inom Latitud och genom att söka beskriva deras deltagarbanor 
finner jag ett utrymme för dessa erfarenheter, vilket jag inte funnit vare 
sig i Lave och Wengers (1991) beskrivning av legitimt perifert delta-
gande eller i Wengers (1990, 1998) analys av lärandet i en handlings-
gemenskap.     
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Själv avser jag att använda mig av begreppet för att kunna följa några av 
dem som arbetar inom Latitud. För att kunna göra detta hämtar jag stöd 
från Österlund (1996) och Dreier (1999a), som utvecklat begreppet och 
visat på dess användningsområde. Det man kan vara tveksam till, är om 
individerna i det projekt som jag studerar kan sägas utforma sina indivi-
duella levnadsbanor. Flertalet av dem har tvingats till kooperativet och 
har inga andra val. Man kan kanske då säga att de i detta läge faktiskt 
följer en institutionell deltagarbana, som samhället lagt ut och som ge-
staltas av praktikplatser och placeringar inom aktivitetsgarantin. Samti-
digt är det ändock så att några är i färd med att gestalta en egen delta-
garbana vid sidan av de andra. Man kan även diskutera hur dessa erfa-
renheter av tvång och stängda möjligheter påverkar deras syn på den 
egna framtiden och möjligheterna att utforma en egen individuell lev-
nadsbana. 
 
Jag har funnit att Österlunds (1996) definition och användning av be-
greppet telos har varit ett fruktbart analysinstrument i min studie då det 
ger möjlighet att se förändring och utveckling i individens lärande och 
identitetsskapande över tid. Allt efter vad vi lär förändrar vi också vår 
bild av vad som är möjligt och eftersträvansvärt att lära mera. Vår hori-
sont kan vidgas av det vi lär och vi kan formulera nya intressen och nya 
mål framför oss. Vårt lärande kan också medföra att våra horisonter 
begränsas, att vi lär oss tro ha mindre förmågor och möjligheter. Genom 
att söka beskriva och förstå hur telos utvecklas och förändras är det 
möjligt att följa en persons lärandebana och det är därför ett begrepp 
som även jag har haft nytta av i analysen av individernas deltagarbanor 
genom kooperativet Latitud. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redogjort för bakgrund och formulering av de teo-
rier kring lärande i vardag och arbetsliv som jag valt för att beskriva och 
söka förklara det lärande som sker – eller inte sker – inom kooperativet 
Latitud. Inom synen på lärande som socialt situerat har man till skillnad 
från den kognitiva lärandeteorin övergivit den dualistiska synen på 
människan som skild från världen. Istället ser man människan i den so-
ciala världen, hon är en del av den och hennes lärande pågår ständigt 
utan slut och hon är också en agent i andra människors värld och läran-
de. Hon är inte färdig och hon har inte en fast och fix kärna, opåverkbar 
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av omgivningen. Hennes lärande blir därmed inte epistemologiskt, ett 
lärande av kunskaper och fakta, utan är ontologiskt, det är ett lärande 
som formar henne och hennes identitet och som pågår hela livet.  Detta 
är centralt och grundläggande i teorin kring situerat lärande och utveck-
las i Lave och Wengers teori kring legitimt perifert deltagande, där de 
postulerar att lärande är grundat i en social praktik och integrerat i den 
dagliga handlingen. När Lave och Wenger (1991, 1990, 1998) formule-
rade sina teorier talade de om att de byggde vidare på teorier kring situ-
erat lärande. Sedan dess har dock flera forskare utvecklat teorin kring 
situerat lärande vidare (Österlund 1996, Dreier 1999a, 2000, Tanggaard 
2006), ofta med hänvisning till Lave och Wenger (1991) och Lave 
(2000) och idag ser jag snarare teorierna kring perifert legitimt lärande 
och lärande i en handlingsgemenskap som ingående i den mera omfat-
tande teorin kring situerat lärande. 
 
Wengers (1990, 1998) utveckling av begreppet handlingsgemenskap 
ligger till grund för mig, då jag studerar Latitud utifrån den dagliga 
praktik som utförs i kooperativet. Den dagliga praktiken utgör grunden 
för den mening som människorna finner i arbetet liksom för den ge-
menskap de bygger. Identitet utgör den fjärde centrala komponenten 
inom Wengers definition av en handlingsgemenskap. Denna har jag 
utvecklat på ett annat sätt än vad Wenger valt att göra och jag har även 
valt att lägga större tonvikt vid individen och dennes individuella lä-
randebana än vad jag uppfattar att Lave och Wenger (1991) och 
Wenger (1990, 1998) gjort. Här har jag följt Dreier och Österlund 
(1996) genom att beskriva några individer i deras olika deltagarbanor. 
Jag har här haft nytta av Österlunds tillämpning av begreppet telos för 
att kunna beskriva förändring och utveckling av deras lärande. Centralt 
för min analys är grunden i Lave och Wengers teori, nämligen att lä-
randet inte bara är ett lärande av kunskaper och fakta utan berör hela 
människan och formar och utvecklar hennes identitet. 
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Kapitel 3. Metod och perspektiv 

I detta kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga när jag arbetat med 
avhandlingen, från det att jag valde metod för att genomföra min studie 
till det att jag analyserat mina resultat och formulerat dessa i avhand-
lingen. 

Val av syfte, teori och metod 
Avhandlingens syfte hänger samman med valet av teoretiska verktyg för 
att söka förstå, belysa och förklara den fråga jag studerar, och med valet 
av metod för att söka och finna större klarhet i frågeställningen (Cohen 
and Manion 1994, Cresswell 1994, Bryman 2002). Larsson (1994) påta-
lar att metoder inte är neutrala och att val av metod även måste vara 
förenligt med det perspektiv som forskaren väljer. Tillsammans bildar 
olika val i bästa fall en intern logik, där forskningsfråga, datainsamling, 
analysteknik och perspektiv löper samman och motiverar varandra. 
Larsson tillägger att även antaganden om det studerade fenomenets na-
tur och synen på hur forskning skall bedrivas är komponenter som bör 
omfattas av en intern logik. Ett vetenskapligt arbete skall kännetecknas 
av att det är väl sammanhållet och logiskt klart. Om frågan är ställd så 
att den kan förklaras av den valda teorin genom den datainsamling och 
analysmetod som genomförts knyts arbetet samman i en harmonisk hel-
het. Undersökningen ger svar på forskningsfrågan och inga ologiska och 
lösa trådar stör helheten. Under resans lopp uppstår emellertid flera till-
fällen då helheten störs eller rubbas. I mitt fall var det praktiska skäl 
som bestämde att min avhandling skulle studera lärande i ett arbets-
marknadsprojekt, men det var mitt personliga intresse som avgjorde att 
det skulle bli en etnografisk studie och att jag ville följa människor i 
deras arbete och vardag. Lave och Wengers (1991, Wenger 1990, 1998) 
teorier om lärande i arbete och inom en handlingsgemenskap tilltalade 
mig och jag fann att den fråga jag ställde mig stämde väl samman med 
det perspektiv som deras teorier gav och med den metod jag valt. Ju mer 
jag fördjupat mig i teoribildningen och teorier kring situerat lärande, 
desto mera har jag förstått hur detta sätt att se på lärande stämmer med 
min egen bild av lärande och utveckling av identitet. Jag har nu levt 
med detta arbete i flera år och under tiden har frågeställningar dykt upp 
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och lämnats åt sidan medan andra trätt in i förgrunden. En svårighet i 
Latitudstudien har varit att sovra och rensa allt som jag funnit intressant 
i empirin och inse att detta handlar om lösa trådar som måste klippas ut 
ur väven. En annan svårighet, som hänger ihop med detta har varit att 
lyfta texten och arbetet över empirins påtaglighet, att se linjer och sam-
manhang och lyfta fram det väsentliga. Latitudstudien är en studie av 
vardaglighet, den handlar om lärande i var dags gråa väv och ibland har 
det varit svårt att se att det finns något att lära ur denna vardag, något 
som kan ha betydelse för någon utanför kooperativet. 

Inkörsporten var en utvärdering 

Valet av forskningsfråga har en praktisk grund och, vilket jag alltmer 
har förstått, rötter i min egen historia.  Den praktiska grunden för Lati-
tudstudien är att jag under två år arbetade med en utvärdering av ett 
projekt, vari kooperativet Latitud ingick som ett delprojekt. Skälen till 
att jag kombinerade min eget avhandlingsarbete med utvärderingsarbe-
tet var från början praktiska, i egenskap av ej finansierad doktorand 
måste jag genomföra min forskning på fritiden och kunde på detta sätt 
spara in tid genom att få göra viss datainsamling på arbetstid. Nu gavs 
möjlighet att samla empiri, vilket sedan skulle kunna användas i min 
egen forskning. Genom utvärderingen gavs tillträde till en arbetsplats 
och kontakt med de människor som fanns där, något som annars enligt 
Hammersley och Atkinson (1995) kan vara både svårt och tidskrävande. 
Det gav mig också tillgång till dokument om projektets förhistoria, dess 
organisation och ekonomi liksom till möjlighet att intervjua politiker 
och ansvariga. Redan i detta skede visste jag att delar av mitt material 
skulle utgöra grund för mitt avhandlingsarbete och att mitt tolkningsper-
spektiv, teori och metod måste stämma överens. Under tiden med utvär-
deringen fick jag också utrymme att tänka igenom vilka frågor som jag 
själv var intresserad av och ville fördjupa mig i. Det egna intresset är 
som många påpekat viktigt för att orka genomföra ett helt forsknings-
projekt, men också för att kunna leva sig in i den verklighet och de 
människor som man beforskar, något som återverkar såväl på analys 
och tolkning som i den skrivna text, där forskningsresultaten presente-
ras.   
 
Utvärderingen omfattade ett projekt med inalles tre delprojekt i en mel-
lansvensk kommun. Dessa ingick i en statlig satsning,  med mål att stär-
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ka invandrares kompetens och öka deras arbetskraftsdeltagande för att 
motverka segregation. Datainsamlingen för utvärderingen utgjordes av 
dokumentstudier, intervjuer och fältobservationer. 
 
Dokumenten var offentliga dokument av betydelse för projektets bak-
grund och tillkomst på såväl nationell nivå som lokal nivå, såsom reger-
ings- och riksdagsbeslut, propositioner, lokala handlingsplaner och mål 
för projekten. Även verksamhetsredogörelser och verksamhetsberättel-
ser, liksom ekonomiska redogörelser och informationsmaterial, bro-
schyrer och tidningsartiklar ingick i de dokument som studerades. Inter-
vjuer genomfördes med tre tjänstemän som varit engagerade i projektets 
start. Den person, som varit såväl chef för det kommunala bostadsföre-
taget och initiativtagare till de enkätundersökningar, som genomförts i 
det aktuella området, och som senare även varit projektledare vid pro-
jektets början intervjuades. Även nuvarande projektledare och en cent-
ralt placerad tjänsteman med ansvar för folkhälsoarbete intervjuades. 
Tre politiker, representerande de tre partierna socialdemokrater, väns-
terpartiet och moderaterna, som var verksamma i projektets styrgrupp 
intervjuades även. En av dessa politiker var även ordförande för det 
kommunala bostadsbolaget. Bland personalen på kooperativet genom-
fördes intervjuer med projektsamordnaren och med tre av dem som då 
arbetade inom projektet nämligen Elias, Karin och Firat. Valet av dessa 
skedde dels genom mitt egna val (Elias och Karin), dels genom projekt-
samordnarens försorg (Firat). Jag besökte även verksamheten och följde 
med i arbetet under sammanlagt tio hela dagar fördelade över januari, 
juni, augusti och september 2001.   
 
Utvärderingen var upplagd så att den skulle befrämja lärande och var 
därför formativ till sin karaktär (Karlsson 1999). Efter analys återfördes 
resultaten till politiker och berörda inom projekten, som fick möjlighe-
ter att ge sina synpunkter och eventuella korrigeringar på utvärderingen 
innan denna kompletterades med informanternas reaktioner och en ny 
sammanfattande analys och kommentar. Denna återkoppling gav vid 
handen att såväl projektledning som de personer, som arbetade inom 
Latitud, ansåg att utvärderingen väl speglade verksamheten vid koope-
rativet. Utvärderingen var i huvudsak positiv till projektet, men fram-
förde några kritiska synpunkter. I egenskap av utvärderare kunde jag 
konstatera att den kritik som framfördes inte accepterades vare sig av 
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politiker eller tjänstemän utan man ansåg att den var felaktig och obefo-
gad.  

Från utvärdering till avhandlingsprojekt  

När utvärderingen var avslutad och avrapporterad återvände jag till det 
material som jag samlat och under den följande sommaren vred och 
vände jag på det för att finna en vinkling som kunde göra det möjligt att 
återvända till mitt material och se det ur ett nytt perspektiv. Under en 
period var jag inne på att studera hur målsättning och syfte hade föränd-
rats i projektet under den tid som jag kunde följa i måldokument, inter-
vjuer och fältstudier, men jag kände snart att detta låg alltför långt ifrån 
min egen intressesfär. Jag ville finna en frågeställning som låg närmare 
det liv som människorna i projekten levde och jag beslöt därför att utgå 
från den situation som jag mött, där projekten utgjorde en arbetsplats för 
dem som vistades där. Här spelar min egen bakgrund in och framför allt 
insikten om att det inte var så stor skillnad mellan mig och många av de 
människor jag mötte i kooperativet. Jag har själv en bakgrund med upp-
växt i enkla förhållanden och hade mycket väl kunna befinna mig i 
samma situation, som någon av kvinnorna inom kooperativet, om jag 
inte haft turen att få studera i unga år. 
 
Jag återvände därför till den litteratur som berättade om människors 
lärande i arbetsliv och som betonade hur detta lärande är djupt förbun-
det med människans identitet och syn på sig själv. I mitt sökande efter 
teorier som skulle kunna förklara människors lärande både ur individens 
perspektiv och i en gemenskap beslöt jag mig för de teorier om legitimt 
perifert lärande och om lärande i en handlingsgemenskap, som formule-
rats av de båda forskarna Lave och Wenger (Lave och Wenger 1991, 
Wenger 1990, 1998). Dessa utgör vad Bryman (2002) kallar teorier på 
mellannivå, vilka även ger stöd för val av datainsamling. För att kunna 
följa individers lärandebana inom ett arbete, lika väl som händelser, 
rutiner, strukturer inom en arbetsplats framstår fältstudier som den 
lämpligaste metoden kompletterad med informella samtal med de be-
rörda. Intervjuer med människorna på arbetsplatsen gav möjligheten att 
få vars och ens syn på arbetsplatsen, arbetet, sig själv och det egna lä-
randet i arbetet.   
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Då jag valt min forskningsfråga fann jag även, att jag skulle begränsa 
studien till ett av delprojekten och de personer som var verksamma i 
detta under den tid som jag bedrev fältarbete. Orsakerna till detta val var 
flera; dels hade de olika delprojekten utvecklats åt olika håll och gav 
skilda förutsättningar åt dem som arbetade i dem, dels fann jag att det 
var tillräckligt svårt att hinna följa ett projekt med återkommande besök. 
Utvärderingen hade även givit till följd att mina relationer till ett av 
delprojekten var ansträngda, medan mina relationer till det som jag val-
de var enkla och okomplicerade. Jag gjorde även den bedömningen att 
om jag skulle gå djupt in och studera människors upplevelse av sin situ-
ation på en arbetsplats var det viktigt för mig att inte ha med mig någon 
laddning från ett tidigare arbete. Det projekt som jag valde var även 
störst och hade flest personer verksamma i arbete och jag bedömde att 
jag skulle kunna samla tillräcklig empiri där för att kunna genomföra 
studien.  
 
Mitt val att begränsa studien till ett delprojekt innebar dock också att jag 
valde att följa verksamheten under ytterligare ett år. Under detta år har 
jag återkommit till projektet och följt verksamheten under tre dagar i 
september 2002, tre dagar i december 2002, två dagar i februari 2003, 
tre kortare besök i mars 2003 och en dag i juni 2003. Under den tid som 
jag samlade data till utvärderingen gjorde jag ett kort besök i december 
2000 och följde sedan verksamheten under hela dagar eller från morgon 
till eftermiddag under en dag i januari, fyra dagar under sommaren, och 
tre dagar under hösten 2001. Under våren 2002 gjorde jag endast ett 
kortare besök i verksamheten och talade då endast med den person som 
ledde projektet. Jag har även intervjuat samtliga personer, som jag har 
mött i arbete i projektet under detta år och som har accepterat att bli 
intervjuade, sammanlagt har 20 personer intervjuats. Under utvärde-
ringsfasen intervjuade jag även fyra personer inom projektet och dessa 
har därmed intervjuats två eller flera gånger. Jag har också fört längre 
samtal med flera personer under fältarbetets gång utan att dessa samtal 
spelats in, däremot har jag antecknat innehållet i dem så snart jag fått 
möjlighet. Sammanlagt utgörs min empiri av 17 dagars fältstudier med 
deltagande observationer och samtal som nedtecknats, fyra kortare be-
sök och 27 intervjuer.  
 
Min utgångspunkt är att varje människa tolkar de intryck och de erfa-
renheter hon gör utifrån sina tidigare erfarenheter och att hon alltså läg-
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ger en ny bit i ett livslångt pussel med varje ny kunskap och erfarenhet 
som hon gör och som hon lägger till sina tidigare. Detta är ett sätt att se 
på erfarenheter och kunskapsbildning som grundar sig på ett feno-
menologiskt synsätt, ett synsätt som även är förenligt med Lave och 
Wengers teori kring legitimt perifert deltagande (1991). I detta ligger 
även att varje människa söker mening och meningsfullhet i sitt lärande 
och i sina erfarenheter och i sin tillvaro. För att kunna studera och finna 
mina informanters lärande måste jag därför tala med dem och fråga dem 
om hur de ser på sin tillvaro och sitt arbete i Latitud, om de uppfattar att 
de lär, vad de gjort tidigare och vad de avser att göra efter sin tillvaro på 
projektet. Detta har jag gjort i intervjuer, men för att få veta vad de gör, 
hur de agerar och vilka roller de intar har jag även följt dem i deras ar-
bete. Min forskningsfråga har gällt om de människor som vistas i pro-
jektet lär sig något under tiden där. För att kunna utröna och utforska 
detta fenomen måste jag följa människorna i deras dagliga liv, observera 
vad som sker och genom samtal och intervjuer ta del av hur de själva 
ser på och tänker kring detta fenomen, som lärande i vardagslivet inne-
bär.  Mitt syfte med avhandlingen och den forskningsfråga som jag 
ställt samarbetar alltså med det fenomenologiska synsätt som är min 
utgångspunkt. 

Val av metod 
Valet av metod föll sig naturligt då jag valt att studera ett fenomen, som 
jag inte såg mig kunna utforska på annat sätt än genom att finnas på 
plats och följa människor och verksamhet på plats. Jag har dock sedan 
jag läst allt mer om etnografisk metod kommit att fundera över i vilken 
mån man kan kalla min studie för etnografisk. Etnografiska studier har 
sina rötter i studier av främmande kultur, men också i Chicagoskolan 
och är nära förknippade med symbolisk interaktionism. Inom den sym-
boliska interaktionismen är även intervjuer och samtal viktiga, då de 
berättar vad individen tänker och hur han eller hon vill presentera sitt 
agerande, medan observationerna berättar hur individen agerar. Symbo-
lisk interaktionism utgör även en grund för Wengers (1990, 1998) teori-
er kring lärande inom en handlingsgemenskap och binder därmed sam-
man mina forskningsfrågor med mitt val av metod.  
  
Jag har följt arbetet i projektet under cirka två och ett halvt års tid och 
gjort totalt ett tjugotal besök i kooperativet. Jag har kommit dit mellan 
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klockan 07.30 och 08.00 då gruppen varit samlad inför arbetsdagen och 
sedan har jag följt med några av dem på dagens arbete, oftast hela da-
gen, men någon gång endast fram till lunch. Sett ur det perspektiv, som 
etnografiska studier i för forskaren främmande kulturer utgör, är detta 
mycket kort tid, då det utgör sammanlagt en månads arbetstid under 
dessa två och ett halvt år. Samtidigt är det en lång tid om man ser den ur 
ett praktiskt möjligt perspektiv. Lave (Lave and Kvale 1995) talar om 
att hon i sitt fältarbete tillbringar så lång tid hos dem hon studerar att 
hon blir osynlig för dem och för att detta skall kunna ske förespråkar 
hon att forskaren skall finnas i miljön under minst sex månader. Så lång 
tid har det inte funnits möjlighet för mig att tillbringa i kooperativet, 
eftersom jag under den första tiden av mina observationer var bunden av 
den tidplan som lagts för utvärderingens genomförande och jag under 
den återstående tiden hade ett heltidsarbete att sköta och inte kunde vara 
borta från detta under långa perioder. Jag ställer mig också frågande till 
om det skulle vara möjligt för arbetsplatsen att ha en forskare hos sig så 
lång tid. Här måste jag själv återgå till min egen långa erfarenhet av ett 
arbetsliv utanför akademin och måste erkänna att jag aldrig skulle ha 
accepterat att ha en främmande observatör på min arbetsplats under 
flera månader. Jag tror inte heller på att jag skulle ha blivit osynlig för 
människorna efter en tid om jag inte valt att helt gå in i arbetet som en 
av dem.  
 
Man kan konstatera att jag har befunnit mig i kooperativet under en 
relativt lång tidsrymd, men under få dagar jämfört med en ”klassisk” 
etnografisk forskare. Jag har hela tiden öppet uppträtt som forskare och 
varit tydlig med mitt syfte även om detta har förändrats från att vara 
utvärderare av verksamheten till att studera lärandet inom arbetsplatsen. 
Här skiljer jag mig även från sådana etnografiska forskare vilka dolt 
syftet med sin närvaro. Jag har emellertid så som etnografiska forskare 
ofta gör även använt mig av andra metoder än enbart observationer. 
Genom samtal och intervjuer har jag sökt kunskap om hur människor 
själva tolkar de situationer jag följt och sitt eget lärande. Därigenom har 
jag också kunna följa vad som hänt under perioder då jag inte haft möj-
lighet att besöka kooperativet så som dessa händelser speglats i deras 
berättelser. Ytterligare information om kooperativet har jag fått genom 
intervjuer med personer som varit engagerade i projektets start och med 
dess ledning, samt med de politiker som var ansvariga för projektet och 
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genom att läsa dokument i form av skrivelser, protokoll, verksamhets-
rapporter, informationsmaterial och tidningsartiklar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att jag, trots att jag vistats relativt kort 
tid i kooperativet ändock gjort det återkommande under lång tid. Detta 
tillsammans med det faktum att jag genomfört dokumentstudier, inter-
vjuer med personer i projektets omgivning och samtal och intervjuer 
med samtliga som jag träffat inom projektet, gör att jag ändå anser mig 
ha genomfört en etnografisk studie i den anda som Chicagoskolans 
företrädare gjorde, dock kanske inte som en klassisk etnografisk fors-
kare skulle ha genomfört en studie av en främmande kultur. I min stu-
die har samspelet mellan de olika metoderna, deltagande observatio-
ner, informella samtal, intervjuer och dokumentstudier tillsammans 
och i kombination utgjort min fältforskning och jag har varit angelägen 
om att befinna mig nära fältet.   

Fältstudier som kvalitativ metod 

Redan Malinowski (1922) betonade vikten av att det gick att särskilja 
vad som utgjorde forskarens iakttagelser, de beforskades uttalanden och 
tolkningar å ena sidan och forskarens antaganden och analyser å andra 
sidan. Malinowski tydliggör att forskaren måste redovisa omfattningen 
av sina fältstudier, så att det klart framgår vilken empiri han bygger sina 
slutsatser på. Enligt Malinowski är det forskarens uppgift att identifiera 
mönster och strukturer i det samhälle som han eller hon studerar, något 
som den infödde inte kan göra. För forskaren gäller att iaktta och an-
teckna och fråga vidare om företeelser som han finner, för att sedan 
söka finna meningen och mönstret bortom det sagda. Malinowski be-
drev emellertid sina forskningsresor i en tid då den upplysta världen 
hade tolkningsrätt och överhöghet och hans text präglas av att han inte 
ifrågasätter sig själv eller sin egen kulturella tillhörighet och tolknings-
mönster. Medan Malinowski är representant för tidig etnografisk forsk-
ning vidareutvecklar Blumer (1969) fältstudier som metod inom per-
spektivet symbolisk interaktionism. Inom detta perspektiv är studier av 
den sociala världen och människors ageranden inom denna av central 
betydelse och Blumer formulerar tydliga och logiska grunder för hur 
studiet av den empiriska världen skall gå till för att denna skall kunna 
framträda och fångas in av forskaren. Hammersley och Atkinson (1995) 
intar en något reserverad inställning till Blumers och den symboliska 
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interaktionismens syn på fältstudier i det att de anser att dessa har en 
syn på sanningen som är realistisk och oproblematisk i och med att de-
ras viktigaste krav är trohet mot de fenomen som studeras.  
 
Hammersley och Atkinson (1995) betonar däremot hur viktigt det är att 
forskaren reflekterar över sina resultat och hur dessa är beroende av 
forskaren själv, dennes perspektiv och val i forskningsprocessen. De 
talar om forskarens reflexivitet och enligt Larsson (1994) avser de där-
med något annat än det hermeneutiska begreppet att klarlägga sin för-
förståelse, nämligen att i efterhand reflektera över varför resultaten har 
blivit som de blivit. Gemensamt för hermeneutiken och Hammersleys 
och Atkinsons argumentation är dock att de ser forskaren som en del av 
det mänskliga sammanhang, som hon beskriver och att det därför inte är 
möjligt att ge en objektiv eller neutral beskrivning av forskningsobjek-
tet.   

Min egen förförståelse 

Granskar jag min egen förförståelse kan jag konstatera att valet att följa 
fältstudietraditionen var enkelt. Mina val av teori och perspektiv innebar 
att en fältstudie stämde väl. Det stämde även för min person och mitt 
intresse för vad som händer mellan människor och hur människor byg-
ger relationer till varandra och skapar mening i tillvaron. Redan i utvär-
deringen hade jag följt verksamheten i projekten, träffat människorna, 
intervjuat några och fått en bild av verksamheten. Jag hade därför en 
förförståelse av just detta projekt och den var även utslagsgivande för 
mitt val av plats för studien. Genom utvärderingen hade jag erfarit hur 
komplicerat det varit att bedriva fältstudier i ett sammanhang och en 
verksamhet som jag alltmer kom att ifrågasätta och som visade prov på 
att den yttre bilden inte stämde med den inre. I det delprojekt som jag 
valde att studera vidare hade jag dock funnit att det fanns ett grundläg-
gande öppet och tydligt förhållningssätt och en kultur som tillät mig 
som besökare att ställa frågor och även att ifrågasätta.  
 
I min egen förförståelse har även legat en mycket gammal erfarenhet av 
att umgås i utpräglat maskulina miljöer, ägnade åt kroppsarbete, sedan 
jag som barn och ung flicka oftast följde med min far i hans arbete som 
åkare och med transporter, lastningar och lossningar av gods. Under 
mina studieår arbetade jag även under två sommarlov som städerska och 
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har egen kroppslig erfarenhet av det tunga arbetet. Jag har även erfaren-
het av projektarbete och av tidsbegränsade anställningar. Däremot har 
jag till skillnad från många av projektarbetarna alltid bott och arbetat i 
mitt hemland och jag har heller aldrig varit arbetslös. Jag här dessutom 
alltid befunnit mig under utbildning eller arbetat i yrken som krävt kva-
lificerad utbildning. Jag har även flera gånger varit med om att utvärde-
ras och granskas av utomstående forskare och upplevt både att känna 
mitt arbete insiktsfullt och väl granskat lika väl som det motsatta, erfa-
renheter som jag uppfattar som viktiga för insikten om hur det är att 
vara uppgiftslämnare och objekt för forskning och inte kunna påverka 
vad forskaren kommer fram till. Jag har med mig erfarenheter som kan 
vara mig till hjälp att förstå och leva mig in i den arbetssituation som 
projektarbetarna har, samtidigt som jag genom mitt nuvarande arbete 
och den tid som gått sedan jag själv utförde liknande arbetsuppgifter 
även har distans till deras arbete och liv. 

Min roll på fältet 

Som besökare och forskare var jag dock en främmande person under 
den tid jag besökte kooperativet och jag tror inte heller att jag någonsin 
trädde in i deras värld som något annat än en som inte hörde dit. Jag var 
hänvisad till att komma efter det att någon eller några andra kommit till 
arbetsplatsen och öppnat portarna och jag hade ingen möjlighet att dröja 
mig kvar efter dem. I egenskap av forskare hade jag ingen naturlig 
hemvist i projektet och jag hade ingen naturlig anknytning till deras 
arbete utan var hela tiden en främmande person, såväl genom min ålder, 
och när jag vistades bland männen även genom mitt kön. Jag avvek ge-
nom mitt yrke och min utbildningsnivå, genom mitt ordval och också 
genom min klädsel. Under de dagar jag besökte projektet var jag emel-
lertid noggrann med att klä mig i kläder som anknöt till arbetsmiljön, 
jeans, eller vanliga enkla långbyxor och tröja och jacka. I mitt uppträ-
dande strävade jag efter att inte bryta mot de regler som gällde i sam-
manhanget, att anpassa mig men inte heller spela över och låtsas att jag 
var en av dem, något som istället skulle ha underminerat min trovärdig-
het. Jag är emellertid medveten om att jag inte fick se allt och även om 
personerna kunde berätta om situationer då de kommit i konflikt med 
varandra var jag aldrig med om detta. Jag hade tillgång till den scen där 
de rörde sig, men jag kom inte in bakom scenen, något som jag blev 
varse just när jag i intervjuerna kom nära dramatiska händelser och 
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uppgörelser, men fick undvikande svar (Goffman 1959). Även i våra 
vanliga vardagliga liv skapar vi bilder av varandra och uppträder i roller 
och skapar spel oss emellan, vilket blir än tydligare när vi dessutom får 
en betraktare, en publik till vårt spel. Min första tid i projektet som ut-
värderare spelar troligen även en roll i detta. I statens direktiv för hur 
Blommanpengarna skulle användas fanns dock ett krav på att en utvär-
dering skulle ske och varken politiker eller tjänstemän i kommunen 
kunde därför undvika att låta genomföra en utvärdering och inte heller 
neka utvärderarna tillträde till dokument och arbetsplatser. I det första 
skedet, medan utvärderingen pågick var därmed projektets ledning en-
gagerade i att jag som utvärderare fick se så mycket som möjligt och 
delta i aktiviteter. Mitt ärende och uppdrag var då klart och uttalat att 
granska verksamheten mot de mål som formulerats. Genom att utvärde-
ringen återfördes till verksamheten tydliggjordes vad anteckningar och 
intervjuer kunde leda till och att det man gjorde och sade blev föremål 
för en tolkning och analys. Utvärderingens tolkning blev dock bestyrkt 
av dem som berördes inom detta projekt, de kände igen sig och ansedde 
att deras verksamhet hade speglats på ett sätt som gav dem mera kun-
skap och som de kunde känna igen sig i. De personer som tillkommit 
därefter har dock inte denna egenupplevda erfarenhet och kan inte ta 
ställning till min närvaro och mina frågor med samma kunskap.  
 
Arbetet med utvärderingen har huvudsakligen underlättat arbetet för 
mig. Tack vare den fick jag tillträde till arbetsplatsen, vilket kunde ha 
varit svårt och tack vare den fick jag också tillgång till alla dokument 
som samlats i projektet. Jag fick också möjlighet att vara med på sam-
manträden och göra intervjuer med tjänstemän och politiker. Under den 
tid som jag arbetade med den var min närvaro och mina studier sanktio-
nerade av politiker och överordnade. Vad som kan ha komplicerats av 
utvärderingsarbetet är att jag i första skedet var utsänd att granska och 
utvärdera och att det därför var viktigt för dem som ansvarade för pro-
jektet att jag fick en så positiv bild som möjligt, men jag upplevde ald-
rig att man hindrade mig från att se något eller sökte styra mitt delta-
gande i arbetsplatsen. Jag var heller aldrig med om att någon frågade 
mig om vad jag antecknade eller ville se mina noteringar. När jag sedan 
tog ny kontakt för att fortsätta mitt arbete från en ny vinkling var jag 
välkänd som person och människorna som arbetade på projektet var 
vana vid min närvaro och mina arbetsmetoder. De hade också funnit att 
mina tolkningar gick att förena med deras bild av verksamheten och att 
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den hade givit dem nya kunskaper. Det mötte mig alltså inga problem 
att få återkomma till projektet och fortsätta mina studier och jag har 
varit välkommen varje gång som jag kommit dit.  
 
Att befinna sig i en miljö som fältforskare är inte enkelt, det går inte att 
förutse vad som skall hända och det finns inga fasta regler för hur man 
skall bete sig, vilket även framkommer av den metodlitteratur som jag 
studerat innan och under tiden som mitt fältarbete pågick (Hammersley 
och Atkinson 1995, Rock 1999, Gans 1999, DeWalt och DeWalt 2002). 
Larsson (1998) nämner att ett moment i skolningen av fältforskare är 
insikten i hur splittrat, spretigt och ofokuserat fältarbetet är i början av 
studien. Den första tiden ute på fältet präglades för min egen del av osä-
kerhet i om det jag såg och noterade var väsentligt och jag plågades av 
ovissheten om det gick att utvinna några mönster eller helt enkelt någon 
kunskap av det jag iakttog. Vissa dagar tyckte jag mig se att det hände 
något som visade upp hur människor lärde i sin omgivning eller att det 
överhuvudtaget hände något som jag kunde följa noggrant och tro mig 
kunna utvinna kunskap ur. Andra dagar uppfattade jag bara var fyllda 
av trivialiteter och betydelselösa rutiner och jag hade svårt att se att de 
skulle kunna ha någon innebörd när jag skulle samla mina fältanteck-
ningar. Ytterligare andra dagar kunde jag uppleva att man var besvärad 
över min närvaro och jag anade att det fanns spänningar på arbetsplat-
sen och att man inte riktigt hade tid med mig.  
 
Jag kunde vara helt öppen med min roll och slapp därmed alla bekym-
mer med att spela en otydlig eller falsk roll. Däremot upplevde jag det 
som svårt att jag inte bara var i marginalen på arbetsplatsen Latitud, jag 
var dessutom en snyltare. Min roll och uppgift var att studera vad som 
hände, att fråga och utforska, att be om föreställningar, åsikter, informa-
tion, men att aldrig ge något själv, ett förhållande som även Gans (1999) 
talar om som problematiskt.  Jag visste hur många barn de hade, var de 
bodde och om deras hemförhållanden, men jag berättade inget om mig 
själv. Några av dem knackade på dörren för att ta reda på mera, så an-
vände sig en av dem av mig för att fråga om sådant som han undrade 
över i det svenska samhället och då kunde vi föra långa samtal, men jag 
gick aldrig in i vilken ståndpunkt eller erfarenhet jag själv hade. Gans 
talar om detta som ett förhållande, som ofta ger upphov till skuldkänslor 
hos forskaren och också i att denne överidentifierar sig med dem han 
eller hon studerar och i en önskan att gottgöra. Rock (1999) talar om en 
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annan komplikation som även den uppstår genom att forskaren intar en 
marginalroll i den grupp som studeras. I och med att forskaren ansluter 
sig till en grupp har han eller hon också skickat signaler om att visa den 
lojalitet och svårigheten uppstår om och när gruppen kräver att ta denna 
lojalitet i anspråk. Då riskerar forskaren att förlora sin distans och att ta 
gruppens perspektiv. Även om forskaren uppträder helt öppet går det 
inte att förutse alla reaktioner och vad som händer när människor upple-
ver hur det är att bli betraktade och att någon annan gör anspråk på att 
kunna tolka och bygga en mening på det liv som de lever. Det har även 
hänt att inte heller forskaren kan förutse konsekvenserna av forskning-
en, de skolungdomar som Willis (1977) studerade hade kanske inte ac-
cepterat att bli studerade om de kunnat förutse att de skulle komma att 
bli diskuterade och hanterade över hela västvärlden, måhända under 
hela sin livstid. En annan mera praktisk svårighet, som Gans (1999) tar 
upp är att den arbetsplats jag följde var splittrad i flera mindre grupper, 
och att jag varje dag var tvungen att fatta val om var jag skulle vara och 
vem jag skulle följa med, Det fanns ju alltid en risk att det mest intres-
santa och klargörande utspelades just där jag inte var. 

Samtal 

Under mina fältstudier har jag fört informella samtal med de flesta av 
mina informanter, samtal som ofta har givit mig mycket information om 
tillvaron och arbetet inom projektet, om människors syn på arbetet och 
hur de ser på det och arbetsplatsen i relation till sina liv. Beach (1995) 
talar om att han ser dessa informella och oftast spontana samtal som 
mera informativa än intervjuer och även för mig framstår de som infor-
mationskällor av ett kvalitativt annat slag. Dels är de samtal på en jäm-
lik nivå, även om jag utmärker mig i dem genom att vara frågvis och 
nyfiken och inte ge så mycket av mina egna erfarenheter. Samtalen förs 
dock till skillnad från intervjuerna utan medvetna avsikter och har ingen 
förutbestämd struktur eller vissa frågeställningar som skall tas upp och 
inventeras. De har också oftast uppstått på initiativ av informanterna 
och inte sällan därför att de vill höra min syn eller åsikt om en företeelse 
eller frågeställning. I samtalen deltar ofta också flera personer och jag 
har fått höra deras olika reflektioner eller vinklingar kring något som 
hänt. 
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Vid ett tillfälle har en av informanterna fört ett långt och personligt 
samtal med mig medan vi åkte ensamma i en bil och efteråt sade han att 
han troligen sagt för mycket. När jag sedan bad att få intervjua honom 
nekade han och sade att han hade fått nog av sådant i sitt hemland och 
att han redan hade berättat allt för mig så vi behövde inte göra det med 
bandspelare också. Han var den enda person som nekat att bli intervjuad 
och han gjorde klart för mig att det inte handlade vare sig om mig som 
person eller om mitt forskningsarbete utom om erfarenheter av ett annat 
politiskt system. 
 
Jag har inte fört några anteckningar under tiden som jag varit inbegripen 
i dessa samtal, eftersom det skulle innebära att jag i dessa stunder av 
förtrolighet öppet skulle inta en betraktares position. När jag lämnat 
platsen eller fått en stund för mig själv har jag antecknat det huvudsak-
liga innehållet i samtalet. Jag har dock inte rekonstruerat dem på det sätt 
som t ex Willis (1977) har gjort eftersom jag inte anser att jag har kun-
nat memorera exakta ordalydelser. Samtalen har ofta kommit till när jag 
varit ensam med en eller möjligen två av dem och har skett i någon paus 
i arbetet, i en bil på väg någonstans eller i väntan på någon, och de har 
uppstått av en tillfällighet och för mig har de känts som en gåva och 
som ett visat förtroende och erkännande av mig inte bara som forskare 
utan som en person, vars närvaro är godkänd och även kan tillföra nå-
got. 

Intervjuer 

Latitudstudien omfattar sammanlagt 27 formella intervjuer gjorda under 
åren 2001, 2002 och 2003. Intervjuerna varierar stort i längd, från ca 30 
minuter till drygt 3 timmar och är samtliga inspelade på band och däref-
ter utskrivna ord för ord. Samtliga intervjuer är genomförda i projektets 
lokaler, men i ett rum vid sidan av den ordinarie arbetslokalen och i 
avskildhet från övriga personer.  
 
Några informanter har intervjuats vid två eller flera tillfällen och då har 
frågorna och framför allt svaren fördjupats vid det andra tillfället. Åtta 
informanter har inte svenska som modersmål och har varierande kun-
skaper i det svenska språket. Samtliga intervjuer har dock genomförts 
på svenska eftersom jag varit angelägen om att inte föra in något filter 
mellan mig och min informant. En tolk skulle ha medfört att vi skulle ha 
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talat genom en annan person och jag var angelägen om att få till stånd 
ett direkt samtal. En intervjusituation är sig själv så beroende av sam-
spelet mellan intervjuare och informant, av närvaro och lyhördhet i situ-
ationen, så jag såg det inte som möjligt med en tredje person i rummet. 
Två informanter har intervjuats tillsammans, det var två kvinnor som 
arbetade tätt tillsammans och som tog för givet att intervjun skulle ske 
samtidigt med dem båda och jag fann ingen anledning att gå emot dem. 
I ett annat fall började jag intervjun ensam med en kvinna som hade 
svårt att finna orden och formulera sig på svenska inför mig och inspel-
ningsutrustningen. När hennes arbetskamrat sedan plötsligt kom in och 
satte sig i rummet och gick in i samtalet blev det mycket lättare och 
mera avspänt för henne att tala.  
 
Intervjuerna har varit strukturerade efter ett enkelt schema och haft fo-
kus på informanternas arbete och vistelse i projektet. Intervjuerna har 
inletts med frågor om arbete och utbildning och hur de kom till projek-
tet. Därefter har frågorna rört arbetet i projektet och deras syn på sin 
vistelse och sitt arbete där och avslutats med frågor om vad de vill och 
avser att göra i framtiden. Innan jag startade intervjuerna sökte jag i 
metodlitteraturen stöd för hur strukturerade mina intervjuer skulle ut-
formas och för bearbetningen av dem. Jag förkastade tanken på helt 
strukturerade intervjuer (Lantz 1993) eftersom mina frågeställningar 
innebar att jag sökte de intervjuades tankar och föreställningar om sin 
väg till kooperativet, om sitt eget lärande, om hur de ser på arbete gene-
rellt och på arbetet och vistelsen i Latitud. Jag var därför angelägen om 
att etablera en avspänd samtalssituation, där jag kunde ställa följdfrågor, 
be om förklaringar och utveckla. Jag beslöt därför att lägga upp inter-
vjuerna i enlighet med vad Larsson (1986) föreskriver, nämligen att 
formulera ett antal ingångsfrågor och sedan uppehålla mig kring dessa 
till dess att jag fått så uttömmande svar som möjligt. Larsson motiverar 
detta med att vi inte vet hur den andre tolkar vår fråga förrän vi fått svar 
på den och först då kan vi formulera om frågan så att vi vet att vi verk-
ligen fått svar på den. Enligt Kvale (1997) skall den kvalitativa forsk-
ningsintervjun ses som en interaktion mellan två individer, där strävan 
är att förstå och beskriva fenomen i den intervjuades livsvärld. I inter-
vjun, som optimalt skall kunna utgöra ett samtal som ger båda parter 
kunskap och utveckling, gäller för intervjuaren att fokusera på utvalda 
teman, att söka klarhet i eventuella tvetydigheter och se förändrade upp-
fattningar hos den intervjuade som något naturligt och inte som metod-
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problem. Enligt Kvale är det skillnad mellan skrivna texter och en ned-
skriven intervju, som skapas mellan intervjuaren och den intervjuade 
och som därför kräver av intervjuaren att denne är medveten om sin 
förförståelse och sin egen person. Kvale anser även att analysen av en 
kvalitativ intervju skall omfatta såväl tolkande som beskrivande mo-
ment, där intervjuaren återvänder till sin informant och delger denne sin 
tolkning av intervjun varpå informanten kan ge sina kommentarer och 
även därefter ändra sitt handlande. Jag är överens med Kvale om att 
sträva efter att intervjun skall ge båda parter möjlighet till reflektion och 
lärande, men jag hade inte möjlighet att återkoppla intervjuerna till mina 
informanter i en uppföljande intervju, förutom de fyra som intervjuades 
både i samband med utvärderingen och senare. Dels hände det flera 
gånger att jag fick skynda mig att genomföra intervjuerna innan mina 
informanter slutade vid kooperativet och försvann därifrån, dels hade 
några av dem betydande svårigheter att uttrycka sig på svenska och var 
märkbart trötta av ansträngningen att formulera sig på ett ovant språk så 
jag var tacksam över att de hade givit mig ett tillfälle till samtal. För 
några andra var det så ovant att formulera sig att det var så ansträngan-
de, även om det skedde på deras modersmål, att jag inte kunde tänka 
mig att be dem om ett ytterligare samtal. Någon annan tog istället tillfäl-
let i akt att använda sig av mig och talade oavbrutet i tre timmar som 
svar på min första fråga och jag kom aldrig i den situationen att jag 
kunde ställa alla frågor. Däremot var det tydligt att intervjutillfället var 
viktigt för denna person, som nästa gång vi sågs kom fram, tog mig i 
hand och tackade för att jag lyssnat till honom.  
 
När jag genomförde mina intervjuer inom avhandlingsarbetet beslöt jag 
att ställa så öppna frågor som möjligt och jag inledde med att be infor-
manterna att berätta om sig själva och att uppmuntra dem att berätta om 
sin väg fram till kooperativet. Intervjufrågorna har även utvecklats efter 
hand som intervjuerna genomförts. Mina observationer och de samtal 
jag fört under tiden i kooperativet har gjort att det har fötts frågor hos 
mig om arbetets beskaffenhet, om agerande som jag sett under mina 
vistelser på arbetsplatsen och som jag tolkat som tecken på hur infor-
manterna förhållit sig till arbetet, till arbetsplatsen och till varandra.  
 
Det har även varit uppenbart att samtalet mellan mina respondenter har 
rört sig på ett jordnära plan och att miljön präglats av talspråk (Ong 
1991), vilket även har präglat mina frågor i intervjuerna. Dessa har for-
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mulerats enkelt och konkret och rört sig nära en påtaglig verklighet. Jag 
har vinnlagt mig om ett enkelt och konkret språk i mina frågor för att 
inte leda till missuppfattningar och för att bli förstådd av alla och inte 
heller behöva formulera särskilda frågor till de personer, som hade svå-
righeter att uttrycka sig. Det visade sig dock att även en så enkel fråga 
som när jag frågade vad de hade lärt sig i arbetet kunde misstolkas och 
uppfattas som att min informant inte hade kunnat något av arbetet innan 
han kom till projektet. I detta fall kunde vi reda ut missförståndet, men 
efter det att intervjuerna har genomförts har jag tänkt mycket på vad 
intervjuerna ger och jag är medveten om att det finns frågor som infor-
manterna kan ha tolkat annorlunda än vad som har varit min avsikt och 
det kan finnas svar som jag tolkat på ett sätt som inte stämmer med 
mina informanters tolkning av ordens innebörd. Det är också självklart 
att varje informant söker ge en så positiv bild som möjligt av sin egen 
person och även om sitt liv. Genom att vistas så mycket på arbetsplatsen 
har min närvaro dock blivit avdramatiserad och jag har även gjort mig 
förtrogen med deras vardag och arbete.  
 
En intervjusituation är inte heller ett samtal på jämbördig fot (Ham-
mersley & Atkinson 1995), inte ens om intervjuaren är inkännande och 
varsam (Kvale 1995). Det är intervjuaren, som har bestämt vad inter-
vjun skall handla om och vilka frågor som skall ställas och det är också 
intervjuaren som avgör när en fråga har fått ett tillfredsställande svar, 
men det är den intervjuade som äger informationen och som avgör vad 
han eller hon vill säga. Jag har också använt mig av en teknisk utrust-
ning vid intervjuerna och ett antal av mina informanter har även berättat 
att de känt sig hämmade av att intervjuerna spelats in. Flera av mina 
informanter har också ett annat modersmål än svenska och har därige-
nom blivit beroende av att jag formulerat mina frågor på ett tydligt och 
klart sätt och har själva begränsats av sina bristande kunskaper i svenska 
språket när det gällt att finna rätta uttrycken och att kunna avbryta eller 
rätta mig. Jag har varit medveten om detta och jag har alltid presenterat 
mig och mina avsikter tydligt och bett om att få ställa frågor till infor-
manterna några dagar innan intervjun genomförts. Detta för att var och 
en skall få tid att informera sig om vad jag vill och vad jag frågat andra 
om innan vi ses och också få tid att reflektera och tänka över om de vill 
delta. Man kan invända mot detta att då får informanterna tid och tillfäl-
le att konferera och lägga till rätta, men dels skulle jag inte hinna inter-
vjua alla på en gång så det skulle de ändå hinna göra och dels tror jag att 
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varje intervju är präglad av att var och en vill presentera en så god bild 
av sig själv och sina handlingar och beslut som det är möjligt. Jag ser 
inte intervjun i sig som ett sanningsdokument utan som en berättelse om 
hur mina informanter tolkar sin situation, sina möjligheter och sitt age-
rande. Jag har inlett intervjuerna med att be dem berätta om sig själva 
och jag har följt upp den frågan med följdfrågor om uppväxt, familj, 
intressen och tidigare arbeten. Några har varit fåordiga och jag har ställa 
flera följdfrågor, medan andra delgivit mig en utförlig berättelse om sin 
person och sitt liv utan att jag behövt ställa någon följdfråga. Jag har 
också frågat om vad de gör på arbetsplatsen och om deras arbetsuppgif-
ter, vilka de arbetar tillsammans med och vad de tycker om arbetet och 
vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetet. Jag har även ställt 
frågor om hur de ser på sin roll i kooperativet och vad de önskar av ett 
arbete och jag har frågat dem hur de ser på sin framtid. En återkom-
mande fråga har även varit ”lotterifrågan”, vad de skulle göra om de 
vann så mycket pengar att de aldrig skulle behöva arbeta. Jag har arbetat 
utifrån en lös mall, där jag prickat av om jag fått svar på mina fråge-
ställningar och jag har haft målsättningen att dels föra in frågorna natur-
ligt i samtalet och att söka följa den intervjuades val av ämne, men ändå 
se till att samtalet gav svar på de frågor jag hade. Ibland har det tagit 
form av ett samtal där mina frågor kan ses som naturliga i samman-
hanget, ibland har jag känt att jag fått vara envis och ligga på för att få 
svar och någon gång har jag till och med haft svårt att få utrymme för 
mina frågor. Förutom dessa frågor som återkommit i alla intervjuer har 
jag också ställt frågor, som rört händelser och arbetstillfällen, där jag 
följt den jag intervjuat och som jag velat ha dennes mening om eller 
förklaring till, i dessa fall har alltså intervjun även utgjort en direkt ut-
veckling och komplettering till mina observationer.  

Avslutning av fältarbetet 

Våren 2003 kände jag emellertid att det började bli dags att avsluta 
mina fältstudier och det överensstämde nog med vad man kände inom 
projektet. Det började bli svårt för mig att se och identifiera fler intryck 
och jag hade nu följt med i de flesta arbetsuppgifterna och hunnit få en 
relation till flera personer inom projektet. Detta visade sig även i att 
man började använda sig av mig, som uppgiftslämnare när det gällde 
frågor kring samhället och institutioner och en man som just fått en 
sjukdomsdiagnos kom till mig med sitt läkarintyg och önskade råd om 
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hur han skulle agera. Jag uppfattade då att jag började dras in i det lilla 
samhälle, som kooperativet utgjorde och att det började bli svårare att 
behålla min plats i marginalen. Efter ett sista besök under juni 2003 
drog jag mig tillbaka och jag hade då haft kontakt med kooperativet 
under två och ett halvt år. 
 
Under mina fältstudier har jag följt verksamheten, deltagit i kafferaster 
och lunchraster. Jag har öppet fört anteckningar i min anteckningsbok 
och tack vare detta har jag inte tvingats vänta så länge med att anteckna 
att jag riskerat att glömma något. Varje dag har jag sedan återvänt till 
min arbetsplats och skrivit rent mina anteckningar och därvid ofta upp-
täckt något som jag velat iaktta noggrannare eller följa upp vid följande 
besök. Jag har också ofta kunnat utveckla mina ofta knapphändiga fält-
anteckningar eftersom jag skrivit ut dem så tätt inpå mina observationer, 
något som framhävs som viktigt i metodlitteraturen. (Hammersley och 
Atkinson 1995, Lofland och Lofland 1999). Det arbete jag följt i koope-
rativet har varierat dag från dag, till stor del beroende på att jag följt 
olika personer i deras dagliga uppgifter, och jag har därför inte följt ett 
observationsschema så som ofta klassrumsforskare gör, vilka följer en 
verksamhet med fasta strukturer. Istället har jag sökt anteckna så myck-
et som möjligt av det som händer och ofta har jag inte vid observations-
tillfället haft någon föreställning om vad mina iakttagelser kommer att 
ha för betydelse för helheten eller för min analys (Einarsson och Ham-
mar Chiriac 2002, Kullberg 1996).  
 
Lincoln och Denzin (1994) talar om svårigheten eller kanske snarast 
omöjligheten i att kunna uttala sig om någon annan. De påtalar att under 
den etnografiska studiens början utgjorde främmande kulturer föremål 
för studierna och dessa genomfördes i en kolonial anda. Detta har speg-
lats i uttryck som att en forskare som träder för nära dem han studerar 
riskerar att ”go native”, ett uttryck som Lincoln och Denzin talar om 
som omöjligt att använda i den värld vi nu lever i och som de även kon-
staterar har försvunnit ur språkbruket såsom alltför politiskt inkorrekt. I 
den postmoderna världen har istället den Andre trätt in på arenan och 
frågeställningen blir då istället hur den Andre kan få röst. Lincoln och 
Denzin problematiserar forskarens perspektiv och ifrågasätter om det 
överhuvudtaget är möjligt för denne att kunna sätta sig in i hur den And-
re tänker och känner. Med hänvisning till Bruner (1993) fastslår de att: 
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1. The qualitative researcher is not an objective, authoritative, politi-
cally neutral observer standing outside and above the text. 

2. The qualitative researcher is “historically positioned and locally 
situated /as/ an all-too-human /observer/ of the human condition.” 

3. Meaning is “radically plural, always open, and... there is politics in 
every account”. (Bruner, 1993, s 1.) 

 
Detta är inte ett problem bara vid datainsamlingen utan i lika hög grad 
vid formuleringen av texten. Hur skall den kunna undgå att vara forska-
rens text och ge sann röst åt dem som beforskas. Hur skall den färdiga 
texten kunna ge uttryck för flera röster, kunna vara öppen och ge ut-
rymme för fler tänkbara tolkningar och inte vara sluten och låst. Det 
svar som Lincoln och Denzin (1994) ger är medvetenhet om att forska-
ren inte är objektiv och att denne är färgad och innesluten i sin kultur 
och iakttar, tolkar och skriver utifrån denna, samt att denne söker vara 
öppen i sina tolkningar. De betonar även forskarens engagemang5 och 
vilja att studera människor som en viktig faktor. I den reflexivitet som 
Hammersley och Atkinson (1995) avkräver av fältforskaren ingår då 
också att göra klart i vilken mån jag har påverkats av detta. Det är klart 
för mig att jag känner respekt och beundran för flera av kvinnorna som 
på grund av uppfostran och klass inte fått möjlighet till att utveckla sina 
förmågor, men som i kooperativet visade stora bevis på såväl mognad 
och klokhet som hög arbetsförmåga och effektivitet.   

Att analysera och presentera resultat 

Jag har fortlöpande skrivit ut samtliga observationer, samtal och inter-
vjuer själv, något som jag ser som viktigt för att lära känna materialet 
noggrant. Arbetet med utskrifterna har givit en djupare och närmare 
kunskap om vad personerna berättat än vad ibland själva intervjusitua-
tionen gjort och mitt arbete med utskrifterna har gjort att jag kan mitt 
material i grunden och har kunnat bära det med mig och reflektera över 
det när jag fördjupat mig i teori. Detta har gjort det möjligt för mig att 
kunna gå mellan teori och empiri, och låta mina teoristudier vägledas av 
vad jag funnit i empirin, samtidigt som teoristudierna kunnat kasta nytt 
ljus över min empiri.  
 

                                                 
5 De använder begreppet ”commitment” vilket inte har någon fullständig överens-
stämmelse i det svenska språket. 
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Under den tid som jag levt med mitt projekt har jag alltid haft en an-
teckningsbok i min närhet och skrivit upp frågor och tankar, som jag 
sedan speglat mitt material mot. Under tiden som jag arbetade med fält-
studien har jag följt den metod som Lave (Lave och Kvale 1995) redo-
gör för och efter varje besök i kooperativet antecknat frågeställningar 
eller iakttagelser, som speglat något tema eller aspekt, som jag funnit 
viktig. Dessa frågeställningar har jag sedan noterat på kort, som jag se-
dan sorterat in under ämnesområden, varpå jag grupperat dessa och prö-
vat hur relevanta de är. Dessa har då format mönster och strukturer. 
Sedan fältstudien avslutats har jag arbetat vidare med dessa mönster och 
ställt dem mot mina intervjuer för att se hur intervjuer och observationer 
samspelar med varandra. Jag hade tidigt valt de teorier som jag avsåg att 
analysera materialet gentemot och dessa gav mig även hjälp att struktu-
rera min databearbetning. Willis och Trondman (2000) poängterar också 
vikten av att arbeta utifrån en teori vid etnografiska studier för att förstå 
de sociala fenomen som man studerar. Då jag beslutat att följa ett antal 
individer genom deras lärandebana kunde jag också göra en noggrann 
analys både av de intervjuer och samtal jag gjort med dem och de ob-
servationer som berörde dem direkt och indirekt. Inför arbetet med ana-
lysen av handlingsgemenskapen återvände jag till hela mitt material och 
lade in mina kort med de mönster jag iakttagit under de huvudkompo-
nenter som Wenger (1991, 1998) identifierat. På detta sätt sökte jag 
pressa in all den bångstyriga empiri som jag samlat i en fast struktur. 
Jag skrev sedan det avsnitt, som utgör avhandlingens femte kapitel i 
syfte att ge en innehållsrik skildring av vardagen på arbetsplatsen under 
en dag i början av kooperativets tillvaro och en dag när verksamheten 
utvecklats. Denna skildring är även ägnad åt att redovisa min empiri 
inför de resultat och analyser av dessa, som sedan följer. Jag har haft 
ambitionen att göra en skildring, som skildrat händelseförloppet och vad 
jag kunnat iaktta så tydligt som möjligt.  
 
Eftersom jag levt först med min empiriska studie i två och ett halvt år 
och sedan med att förstå, förklara och tolka i ytterligare några år har jag 
vid åtskilliga tillfällen upptäckt något som jag måste undersöka vad det 
kan stå för eller tyckt mig se ett nytt mönster i studiet av mina anteck-
ningar. Ofta har jag vaknat på natten och antecknat samband och plöts-
liga upptäckter. Jag har också skrivit en första version då jag gick ige-
nom vad jag då hade sett av mönster och ageranden. Denna text låg nära 
min empiri, men hjälpte mig genom att ge ett underlag för att gå bakom 
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det tydligt iakttagbara och skönja de teman som ligger dolda under des-
sa. När jag sedan skriver ned dessa har de ofta framstått som självklara 
och jag har undrat över varför jag inte upptäckt dem tidigare, ibland har 
jag varit dem på spåren länge men inte insett den fulla innebörden av 
dem.   
 
Larsson (2000) betonar skrivandet som en del i forskarens egen kun-
skapsprocess, då skrivandet i sig själv leder den som skriver på nya vä-
gar som denne inte känt till innan. Själva skrivandet innebär att skriben-
ten fördjupar sig i sin frågeställning, går in och problematiserar och 
också finner och formulerar nya tolkningar som var okända för honom. 
Den skrivande ger sig ut på okända fält, men när det skrivna ligger fär-
digt och formulerat och sedan skall publiceras lämnar den skrivande ut 
sig och visar sig mera och på ett sätt som kan vara svårt att hantera. En 
svårighet, som Larsson beskriver är alla de hinder och undanflykter som 
möter den skrivande, det finns så många möjligheter att undvika det 
tunga och krävande tankearbete som skrivandet innebär. I mitt eget fall 
kan jag identifiera ett flertal av de skäl som Larsson för fram och som 
gäller svårigheten att koncentrera sig och gripa sig an en stor uppgift; att 
mitt dagliga arbete äter sig in och ger för kort tid att koncentrera sig, att 
det inte är lönt att börja därför att jag alldeles strax måste göra något 
annat, att jag är för trött efter en lång arbetsdag. Även andra skäl är väl-
bekanta för mig, tvivel över om min design är rätt och om jag överhu-
vudtaget har något intressant och viktigt att säga. När man har vistats 
länge i sina egna tankar och reflektioner mister de även sin nyhet och 
blir vardagliga och intetsägande. Den stund då man fann en ny insikt 
och klarhet förbleknar och därmed också tilltron till att man har funnit 
en tolkning som kan kasta nytt ljus över de i sig själv vardagliga och 
banala händelser som empirin bygger på.  
 
En text kan aldrig befrias från sin litterära karaktär. En etnografisk stu-
die bygger på triviala och vardagliga händelser och skeenden. Många 
dagar har jag känt mig rådvill och frustrerad under mina fältstudier där-
för att jag tycker mig inte ha kunnat identifiera något särskiljande eller 
tydligt utan vardagen och dess trivialiteter har utgjort en till synes jämn 
och oidentifierbar grå massa. Det är först i tolkningen av detta grå och i 
förståelsen av att denna vardag i sig utgör en tolkningsrik gobeläng av 
många, men nästan likfärgade trådar som det går att finna gobelängens 
mönster och schatteringar. Texten och dess förmåga att delge läsaren 
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denna tolkning är avgörande och kräver att texten kan ge en så rik och 
inträngande gestaltning av vad forskaren har iakttagit att läsaren överty-
gas om att tolkningen är rimlig och trolig (Geertz 1973). Enligt Larsson 
(2005a) har en etnografisk text sitt värde i att den ger läsaren en ny och 
förändrad syn på det fenomen som studerats. Eftersom etnografiska 
studier, och i detta fall är min studie inget undantag, ofta berör förhål-
landen och fenomen som är välbekanta och vardagliga så är det tolk-
ningen som ger läsaren ett kunskapstillskott, inte beskrivningen. Texten 
måste därför göra tolkningen rättvisa, den måste kunna övertyga läsaren 
om att den är giltig och den måste därför vara så väl och kritiskt formu-
lerad att författaren har kunnat göra sin tolkning rättvisa. För forskaren 
gäller både att kunna formulera sin tolkning och kunna gestalta denna så 
klart och fullödigt som möjligt för att göra den trovärdig. I skrivandet 
sker en kritisk granskning såväl av tolkningen som av språkets möjlig-
heter att åskådliggöra tolkningen, i flaubertsk6 anda måste forskaren 
söka efter det rätta ordet och uttrycket.  
 
Hammersley och Atkinson (1995) talar om vikten av hederlighet, att 
forskaren är klar över sin egen person, över sina värderingar sina attity-
der och sina motiv och redogör för dessa. Det som gällt för den klassis-
ka tidiga fältforskningen såsom hos Malinowski, nämligen att det är 
tillräckligt att forskaren har varit på plats och sett med egna ögon räcker 
inte längre för att ge auktoritet för tolkningen. Malinowski kände inga 
krav på sig att i sin text visa att han hade förhållit sig kritisk till sin egen 
person och sin förförståelse, inte heller ställdes några krav på att texten 
skulle visa upp att hans iakttagelser hade bäring för hans tolkning. I 
kraft av sin närvaro var han en budbärare som ansågs kunna vittna om 
vad han iakttagit och därmed fanns heller ingen anledning att diskutera 
med vilka ögon och med vilken förförståelse han gjorde sin tolkning. 
Nu ställs kravet att läsaren övertygas att forskaren har kunnat göra rele-
vanta iakttagelser och att de tolkningar och slutsatser som han eller hon 
har gjort utifrån sina iakttagelser uppfattas som trovärdiga. En förutsätt-
ning är då att forskaren är klar över sin egen person, sina egna fördomar 
och attityder och förmår redogöra för dessa. Det är därför också viktigt 
att man kan se forskaren och dennes diskussion i relation till vad han 

                                                 
6 Efter den franske romanförfattaren Gustave Flaubert, upphovsman till bl a romanen 
Madame Bovary, som nogsamt sökte efter det exakt och enligt honom enda rätta 
uttrycket eller ordet ”le seul mot juste” för att kunna formulera sina texter.  
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eller hon har iakttagit och att fler röster än forskarens kan göra sig gäl-
lande i texten.  Larsson (2000) pekar på att varje text kan användas för 
ett syfte annat än det forskaren har tänkt sig och att därför en viktig 
aspekt i skrivandet måste vara att forskaren gör klart för sig själv med 
vem han eller hon solidariserar sig.  
 
Texten i etnografisk forskning har två syften, då den utgör ett samtal 
mellan forskare och läsare. Texten kommer att vara föremål för läsarens 
granskning, frågor och önskan om förtydliganden och måste kunna vara 
så övertygande, klar och tydlig att läsaren får sina frågor besvarade och 
sina tvivel vederlagda. På den etnografiska texten ställs kraven att den 
skall kunna åskådliggöra empirin så fullödigt och rikt att läsaren kan 
finna stöd i denna för den tolkning som forskaren gjort. Texten skall 
också kunna övertyga läsaren om att den gjorda tolkningen är rimlig och 
ha bärighet för att kunna föra med sig läsaren in i den nya tolkningen av 
fenomen, som i sig själva kan vara såväl välkända som triviala. Själva 
utformningen av texten är alltså nära sammanbunden med resultaten, 
gestaltningen av resultaten i texten blir resultaten för läsaren, som inte 
har möjligheten att tränga bakom den text som forskaren förmått formu-
lera i sin representation av den miljö där forskningen ägt rum och av de 
resultat som forskningen lett fram till. Texten skall därför vara öppen 
och tillgänglig och den skall vara behaglig att läsa. Texten skall tjäna till 
kommunikation och vara öppen för läsaren. Den skall ha en rytm och en 
energi, som för läsaren framåt. Detta är emellertid en svårighet beträf-
fande en vetenskaplig text, som omarbetas och granskas i så många led 
att den riskerar att förlora sin friskhet och energi och i stället lätt blir 
tungfotad och ansträngd. På den vetenskapliga texten ställs samtidigt 
kravet att den skall infogas i en vetenskaplig tradition och att den skall 
skrivas med sådan omsorg att varje ord skall kunna tåla en granskning 
som bevisbörda eller argument för att forskarens tolkning också skall 
tas som giltig. Larsson (1998) talar även om att läsaren ofta inte inbjuds 
fullt ut, det är sällan som man i en vetenskaplig text har formulerat 
handlingskonsekvenser av den analys och de resultat som texten presen-
terar. Texten formuleras och skrivs för akademin men inte för att ge 
konsekvenser utanför denna. 
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Om tolkning 
När jag kommit tillbaka från fältet och läst och fyllt i mina anteckningar 
har jag sett skeenden och strukturer, som jag undrat över eller som jag 
noterat som betydelsefulla och viktiga för hur personer agerat inom ko-
operativet. När jag sedan återvänt och utforskat dessa närmare har jag 
ibland kunnat konstatera att de kanske inte spelade den roll som jag trott 
och att det kanske är något annat som varit viktigare för dem jag stude-
rat. Under hela min forskningsprocess och även genom mitt skrivande 
har sådant som jag först betraktade som viktigt eller som förgrund för-
skjutits i bakgrunden och annat som jag inte först fäste så stort avseende 
vid har kommit i förgrunden och kastat ett nytt ljus över skeenden och 
handlanden. Under arbetets gång har jag prövat och förkastat tolkningar, 
därför att de inte tillräckligt förklarar vad som skett eller inte stämt med 
vad människor berättat för mig 
 
Ett grundläggande syfte för mig har varit att förstå förutsättningar för 
människors lärande inom arbetsplatsen Latitud. Därmed har jag inlem-
mat Latitudstudien i en tradition, som söker svaren på hur ett fenomen 
kan förstås och vad det har för innebörd. Asplund (1970) inleder sin bok 
”Undran inför samhället” med att, istället för att fråga om F (ett visst 
fenomen) förekommer på vissa ställen eller vad som orsakar F, ställa 
frågan vad F betyder. Ställer man den frågan inlemmar man sig även i 
en forskningstradition, som tolkar de handlingar och utsagor som utgör 
forskningens källor och empiri. En central fråga är då hur man skall 
kunna tolka data så att det blir en gestaltning och en strukturerad berät-
telse, där delarna stämmer med och bär upp helheten och den tolkning 
som skrivs fram framstår som rimlig och konsistent och där det inte 
plötsligt öppnar sig falluckor till obegripliga skeenden, handlingar eller 
yttringar.   
 
Under mitt arbete har jag därför också sökt lära av dem som tidigare 
arbetat med tolkning av människors liv och dokument, en tradition som 
har djupa rötter (Palmer 1969, Selander och Ödman 2004). Viktiga för 
mig har varit de forskare som lyft fram förståelsen av den enskilda 
människan och hennes villkor i världen, såsom Gadamer (1997), som 
för in mötet och dialogen mellan den som tolkar och den som uttolkas. 
Egenskaper, som blir viktiga i detta möte, är omdöme, takt, bildning och 
sensus communis, värden som tillsammans utgör fronesis, den praktiska 
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klokheten (Gustavsson 1996). Detta ställer stora krav på mig som fors-
kare och jag kan själv inte avgöra om jag äger förmåga till omdöme och 
takt och klokhet, endast sträva efter att söka nå och kräva en omsorg 
och ärlighet och stark vilja till förståelse. Gadamer säger också att det 
inte finns någon säker metod som man kan förlita sig på för att nå fram 
till en sanning, utan att den som tolkar måste öppna en dialog och vara 
beredd att lyssna och göra sig själv medveten om vilken förförståelse, 
vilket eget bagage av fördomar och erfarenheter som denne bär med sig. 
I denna strävan efter förståelse lurar dock en fara, nämligen att man som 
forskare förlorar distansen och den kritiska blicken och inte ser och för-
står utanför den bild som är uppenbar, att man i viljan att förstå och 
lyssna in inte tillför något i sin tolkning, inte går djupare och inte heller 
använder sig av de redskap som teori och metod skall utgöra, En annan 
risk är att man inte utmanar och inte går vidare utan stannar vid att för-
stå, en kritik som även Gadamer utsatts för (Warnke 1993). För att inte 
komma i den situationen krävs att jag håller kvar min forskarroll och 
värnar om den, att jag prövar det jag finner med en kritisk distans och 
att jag använder mig av de verktyg jag har valt, min metod och mina 
teorier, och genom dem ser den verklighet jag möter i relation till de 
villkor som den speglar (Ricoeur 1993). Ricoeur talar om texten och 
med detta avser han en diskurs, som fixerats genom skriften. Den skulle 
ha kunnat vara uttalad muntligt men är nedskriven. Man skulle alltså 
kunna säga att den text som jag behandlar är de dokument jag studerat, 
mina egna anteckningar från fältstudierna och de inspelade och tran-
skriberade intervjuerna. Av dessa tre grupper är den första otvetydigt 
texter, som skrivits av någon annan och som är uttryck för sociala verk-
ligheter och politiska ideologier. Den andra, mina fältanteckningar byg-
ger på vad jag iakttagit, men är både selekterade och formulerade av 
mig själv och den tredje bygger på ett samspel mellan mig och den in-
tervjuade och i de flesta fall har frågorna och ämnet bestämts av mig. 
Enligt Ricoeur träder emellertid jag som medförfattare tillbaka när tex-
ten är formulerad och när jag närmar mig den på nytt är det som läsare, 
på samma villkor som andra läsare. 
 
För Ricoeur innebär tolkning och att tolka såväl att förstå som att för-
klara. Enligt Kristensson Uggla (2004) är förklaringen den bärande län-
ken i och med att det är genom den som man kan få en bättre och ny 
förståelse. I och med distansen för Ricoeur in förnuftet och den kritiska 
blicken och därmed även rörelsen i tolkningen, en linje som Vattimo 
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(1996) leder vidare i och med att han talar för en postmodern och nihi-
listisk tolkningslära. I en värld utan fast grund och utan fasta sanningar 
framstår denna som den postmoderna tidens perspektiv, det går inte 
längre att förklara världen utan nu återstår att tolka den. I Vattimos teser 
ligger insikten om att den värld, som vi möter idag kräver tolkningar 
med medvetenhet om alla olika perspektiv och tolkningskonflikter som 
föreligger i den globala världen. Vattimo talar om tolkningslära som ”ett 
svagt tänkande”, vilket måste söka stöd i andra tänkanden, det är alltså 
ett ickefundamentalistiskt, odogmatiskt tänkande utan att vara relativis-
tiskt.  Detta har varit mycket viktiga tankar i mitt arbete, då jag visserli-
gen tilltalats starkt av kravet på takt och omdöme i forskningsprocessen 
i relation till dem, vars verklighet jag går in i för att studera och sedan 
ge min tolkning av, men samtidigt oroats av att det finns en så stor risk 
att kravet på förståelse och inlevelse hindrar rörelse och utveckling och 
att det därför finns en risk att min tolkning inte kan tillföra något förut-
om det uppenbara och igenkända. Ricoeurs krav på kritisk distans och 
betoning av metodens betydelse som verktyg har fört mig en bit vidare, 
liksom Kristensson Ugglas tonvikt på förklaringens och tolkningens 
centrala roll, men den som övertygade mig om att mitt arbete med att 
tolka och förklara den verklighet jag mött kunde vara användbart och 
verkningsfullt i vår postmoderna tid var Vattimo. Hos honom hämtade 
jag stöd för att tolkning kunde både spegla och förklara en verklighet, 
som är en del av det postmoderna samhället och för att detta sätt att ar-
beta också kan vara en metod för förändring och utveckling. 
 
En sida av den etnografiska ansatsen är att jag som forskare befinner 
mig nära dem jag studerar ute på fältet, en annan är att jag kombinerar 
olika former av data och en tredje är tolkningen av data. Samlingen av 
data och tolkningen av dessa är också sammanflätade i tiden, efter en 
dag på fältet går jag hem och renskriver och kompletterar mina observa-
tioner medan de är i färskt minne, reflekterar över vad de innehåller och 
gör anteckningar om tänkbara tolkningar och betydelser. När jag sedan 
återvänder till fältet finns det företeelser och strukturer, som jag bestämt 
mig för att studera närmare och diskutera med de människor jag möter 
där. Svaren på de frågor jag ställt mig ger stoff till nya tolkningar och 
nya frågeställningar och företeelser, som jag tidigare inte reflekterat 
över eller som jag givit en viss betydelse, kan träda i förgrunden eller få 
en ny betydelse. Under de år jag följt kooperativet Latitud har mina 
tolkningar hela tiden förändrats, de har förskjutits och utvecklats, då jag 
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upptäckt en ny aspekt eller någon berättat något som kastat nytt ljus 
över ett skeende eller ett agerande och jag har varit tvungen att gå till-
baka och söka en annan förklaring som kan överensstämma med det jag 
sett, förstått eller fått mig berättat. Central i denna tolkningsprocess är 
bilden av cirkeln som förenar delarna med helheten, de delar som jag 
bygger min tolkning på måste stämma överens med den helhet som jag 
söker beskriva och förklara. Om det finns händelser eller utsagor, som 
skiljer sig från min tolkning och jag inte kan finna en rimlig förklaring 
till varför, är det också troligt att det är min tolkning som det är fel på, 
att jag har förbisett något eller givit något för stor eller för liten roll i 
sammanhanget. Det jag då måste göra är att gå tillbaka till mina data, 
min text, och se vad den säger och om det finns någon annan tolkning, 
som är rimlig och som stämmer med helheten. Denna process brukar 
liknas vid en cirkel, men en i mina ögon bättre bild av processen än cir-
keln ger spiralen, där dialogens utveckling och förklaringens betydelse 
för förståelsen åskådliggör en fördjupning av tolkningen och forskarens 
förståelse. För varje del av berättelsen, som jag kunnat tolka och skriva 
har jag även lärt och förstått mera av de tidigare och kunnat återvända 
till dem med en ökad förståelse och sett hur delar format en helhet. 
 
Larsson (2005a) talar om att redovisning av antaganden tillsammans 
med empiriska data utgör de centrala delarna för att läsaren av en veten-
skaplig studie skall kunna förstå hur ett resultat har vuxit fram eller ska-
pats. De antaganden som Larsson talar om är förutom de valda tolk-
ningsteorierna även avgränsningar av de fenomen som studeras, regler 
och begränsningar i metod och upptäckter av den egna förförståelsens 
begränsningar och fördomar. I min förförståelse finns dels mina egna 
personliga erfarenheter, dels den teori som jag valt därför att jag trott att 
den skall kunna tjäna som verktyg för att förstå och tolka de fenomen 
jag studerar. Teorin skall både utgöra en ram, som kan inrymma de data 
jag har, ett raster som silar bort oväsentligheter och lyfter fram det cen-
trala, ett nät som binder samman och slutligen ett ljus eller prisma som 
ger ny dager eller ljus åt data. Teorin utgör också ett skydd mot mina 
egna förgivet tagna antaganden som ryms i min förförståelse. Under 
arbetet med att utforska och pröva teorin har jag tvingats att konfrontera 
mig med mina egna reaktioner och omedelbara slutsatser och se att des-
sa kan utgöra hinder för att fullt ut nyttja teorin. Teorin tjänar inte bara 
som en ram och ett raster för min empiri utan har samma funktion för 
min förförståelse och antaganden. I arbetet utsätt även teorin för en 
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prövning om den förmår svara mot de krav som ställs på den, om den 
lämnar stora fält åt sidan utan att kunna binda samman och belysa dem 
är inte teorin tillfyllest eller tillämplig.  
 
I processen spelar också min egen förförståelse in och det är också där 
som det ställs krav på förmåga till såväl takt, omdöme, sensus commu-
nis och fronesis och inlevelse för att kunna träda nära människor och få 
till stånd en förståelse för deras livsvillkor och deras horisont. Ödman 
(1995) talar om att han försöker sätta sig på den tolkades stol eller sätta 
på sig hans skor, men att gränsen går vid huden, innanför den kan ingen 
tränga. Därför är också frågan om varje forskares egen förmåga och 
förförståelse viktig och hur den spelar in, liksom medvetenheten om att 
någon annan i en annan tid och med en annan förförståelse kan finna en 
annan tolkning. Vattimos (1996) tes att det inte finns någon fast grund 
och att tolkningslära måste stödja sig på andra teorier är en öppning mot 
det skiftande och mångfacetterade samhället och mot framtidens tolk-
ningar. En följd av detta, som jag upplevt är att det kvarstår en känsla av 
osäkerhet och av rädsla för att inte tillräckligt kunnat förstå eller kunna 
närma sig de människor, vars värld jag gått in i. Jag har varit medveten 
om att jag som forskare har en maktposition och har därför också för-
sökt rannsaka mig om mina tolkningar ger rättvisa åt de personer, vars 
vardag jag sökt förstå och tolka. En utgångspunkt kan vara att tolka en-
ligt välvillighets- eller barmhärtighetsprincipen, vilket enligt Gilje och 
Grimen (1992) innebär att forskaren skall utgå från att människor är 
förnuftiga och att de människor som studeras också skall framställas 
som så förnuftiga som möjligt. Ödman (2004) framhåller emellertid den 
svaga punkten i denna princip, nämligen att det är forskarens förnuft 
och världsbild som avgör vad som är förnuftigt eller ej och han före-
språkar istället med hänvisning till Lesche (Lesche1971) en ”good-
reason-tolkning”. Denna innebär att den tolkades handlingar är rationel-
la utifrån dennes givna förutsättningar även om de inte framstår som 
rationella för forskaren innan denne fått alla villkor och förutsättningar 
klara för sig.  
 
Ju mera jag sökt tränga in i arbetet med att tolka och skriva en berättelse 
om människorna i Latitud, desto mera har jag också insett vilka krav det 
ställer på mig, min förmåga till lyhördhet, öppenhet och takt, men också 
beredvillighet att ärligt söka efter min egen förförståelse, och uthållighet 
i att söka både systematiskt och intuitivt efter flera bottnar och lager i 
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texter och utsagor. Arbetet har inneburit en existentiell resa även för 
mig och jag kan bara säga att jag har gjort så gott jag förmått. Under 
tiden i och tillsammans med människorna i Latitud har jag mer än en 
gång blivit medveten om att gränsen mellan mig och dem jag mött där 
vare sig är avgörande eller stor och att jag mycket väl skulle kunna ha 
varit i samma situation. Jag har också blivit medveten om en grundläg-
gande bult i min förförståelse, som inbegriper denna upptäckt och speg-
lar den värld jag lever i, nämligen att lärande och utbildning i sig självt 
är något eftersträvansvärt och gott och att varje handling som strävar 
efter utbildning alltså är förnuftig och klok.  

Studiens hållbarhet och giltighet 
Min forskning bygger på såväl fältstudier, observationer och anteck-
ningar under de dagar som jag följt kooperativet, spontana samtal under 
arbetet och i pauser och regelrätta intervjuer med anställda. Dessutom 
har jag studerat dokument för att få kunskap om kooperativets framväxt 
och bevekelsegrunder till detta. Jag har också intervjuat politiker och 
tjänstemän i den aktuella kommunen, vilka var delaktiga i att det projekt 
vari projektet utgör en del kom till stånd.  
 
Hur kan då en läsare veta att de tolkningar som jag gjort av mina fält-
studier, intervjuer, samtal och dokumentstudier är rimliga och giltiga? 
Mitt perspektiv är hermeneutiskt och Ödman (1979) anger tre kriterier 
att beakta inom detta perspektiv. För det första måste tolkningarna 
hänga ihop i ett logiskt uppbyggt system, där delar och helhet strävar åt 
samma håll. Beträffande den existentiella tolkningen är det enligt Öd-
man svårt att kontrollera dessa direkt då det, även om man kan gå till-
baka till individerna och fråga om deras världsbild, känslor, intentioner 
ändå inte är säkert att man får svar som är relaterade till den aktuella 
händelseförloppet utan  till den situation som gäller när man ställer frå-
gan. Det man då kan bedöma är om man uppfattar tolkningen som rim-
ligare än andra tolkningar. Beträffande tolkningen av den yttre verklig-
heten kan man ställa större krav då tolkningen bygger på faktiska hän-
delseförlopp. I och med detta kan man som läsare ställa krav på att tolk-
ningen skall förklara de data som redovisas och att data för tolkningen 
redovisas. Ödman ställer krav på att språket i redovisning av tolkningar 
och data skall vara klart, tydligt och enkelt för att kunna förmedla en 
förståelse.  Det andra kriteriet är att forskaren måste redovisa sin egen 
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förförståelse i presentationen av data och det tredje slutligen att ge möj-
lighet till kontroll av tolkningar och slutsatser, vilket sker genom nog-
grann redovisning av data och argumentation. 
 
Även Larsson (2005a) betonar framställningens rikedom på innebörd 
vid en etnografisk studie och vikten av att den kan övertyga läsaren om 
att den gjorda tolkningen är trovärdig. Förutsättningar för detta är just 
att den har sammanhang och logisk uppbyggnad och är skriven på ett 
språk där läsaren inbjuds att delta. För mig som fostrats med att det 
dunkelt sagda är det dunkelt tänkta7 har det varit nödvändigt att söka 
uttrycka mig så klart och tydligt som jag förmår. Även den empiriska 
förankringen, nämligen överensstämmelsen mellan verklighet och tolk-
ning vilket inom etnografisk forskning innebär att man lägger stor vikt 
vid närvaro och förtrogenhet med den miljö man studerar, är ett kvali-
tetskriterium, som har varit viktigt för mig och jag har därför också lagt 
stor vikt vid att beskriva såväl den yttre som den inre kontexten. Jag har 
även lagt stor vikt vid konsistenskriteriet, varmed avses att delarna byg-
ger upp en helhet och att ”med delarna byggs innebörden i helheten upp 
på samma gång som innebörden i varje del beror på helhetens innebörd” 
(Larsson 2005 s.31). Min strävan har varit att delarna skall bygga en 
helhet där inget framstår som obegripligt eller i konflikt med helheten. 
Det pragmatiska kriteriet, dvs konsekvenserna av de resultat som fram-
kommit i studien är ytterligare ett kriterium som jag strävat efter att 
uppfylla. Genom att studera människors arbete inom ett arbetsmark-
nadsprojekt ville jag tillföra något nytt och belysa en vardag som sällan 
studerats. Larsson tar även upp diskurskriteriet, d v s att en text håller 
för en prövning mot andra påståenden och argument, som kan anföras 
och säger att dess styrka kan relateras till den syn som gäller i en relati-
vistisk tid, nämligen att flera alternativa resonemang och förklaringar 
kan finnas sida vid sida utan att man absolut kan säga att en av dem är 
sann. Detta gäller troligen också min avhandling och mina konklusioner 
och även om jag vinnlagt mig om att söka förankra mina resonemang är 
jag bunden av mina förutsättningar, fördomar och mitt eget engage-
mang. Olsen (2003) framhåller hantverkets betydelse för att uppfylla 

                                                 
7 Esaias Tegnér säger i Epilog vid magisterpromotionen i Lund 1820 följande ord, 
som jag aldrig glömt sedan jag läste dem som gymnasist: Vad du ej klart kan säga, 
vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt 
tänkta. 
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nödvändiga kvalitetskriterier med avseende på kvalitativ forskning ba-
serad på intervjuer. En ytterligare aspekt som han för in är forskarens 
personliga förutsättningar för att genomföra intervjuer och pekar på 
personliga egenskaper som empatisk förmåga och öppenhet och förmå-
ga att fokusera på frågeställningen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att jag under hela processen strävat efter 
att uppfylla krav på hederlighet, på omsorg om mina informanter och 
efter att presentera min forskning på ett så läsvänligt och tydligt och 
klart språk som jag förmår och att redovisa såväl min empiri som mina 
överväganden och tolkningar tydligt.  

Generaliserbarhet 

En annan viktig frågeställning är om min studie kan sägas vara allmän-
giltig. Berättar mina resultat och slutsatser något som kan vara giltigt 
utanför min studie, går det att dra slutsatser av dem även för andra 
sammanhang. Även om jag sökt utforska villkoren för människors lä-
rande inom arbetsplatsen Latitud så noggrant och ärligt som jag förmår 
är det inte därmed säkert att min studie kan säga något om villkoren för 
lärande på andra arbetsplatser. Larsson (2005b) talar om generalisering 
från kvalitativa studier och att denna kan ske på tre olika vägar, nämli-
gen genom maximerad variation, genom kontextlikhet och genom igen-
kännande av gestaltning. Det första sättet, maximerad variation gör inte 
Latitudstudien anspråk på, den avser en enda arbetsplats. Den variation, 
som jag dock lagt mig vinn om är att intervjua och samtala med ett stort 
antal individer, nämligen samtliga som vistats på arbetsplatsen under 
mina besök där, men ändå rör det sig om det begränsat antal individer, 
och samtliga har arbetsplatsen som gemensam nämnare. Jag rör mig 
aldrig utanför denna. Däremot är möjligheten att kunna generalisera 
genom kontextlikhet viktig för studien. Kontexten har stor betydelse för 
studiens resultat och jag har därför också lagt mig vinn om att beskriva 
den omsorgsfullt, såväl i beskrivningen av två arbetsdagar i kooperati-
vets tillvaro som i övriga resultatkapitel. Här ligger också ett motiv för 
att genomföra studien, även om Latitud, som arbetsplats är unik, är de 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som råder inte unika utan gäller 
för många människor. Detta leder också vidare till den tredje vägen för 
generalisering, via igenkännande. Även här spelar beskrivningen av 
kontext in, men framför allt att de fenomen som beskrivs gestaltas så att 
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läsaren kan känna igen dem och bedöma att de gäller i andra samman-
hang. I båda dessa former av generaliserbarhet, som Latitudstudien sö-
ker göra anspråk på, är det ändock läsaren som avgör om studien rym-
mer en generaliserbarhet, om jag lyckats att åskådliggöra och gestalta 
mina resultat, så att ett igenkännande och godkännande blivit möjligt. 
 
I mina ögon finns även en generaliserbarhet i själva processen i att 
förklara ett fenomen genom en teori, i det att ett fenomen lyfts upp och 
studeras i perspektivet av en teori lyfts även det generella fram. I och 
med att teorin ger perspektiv åt och begrepp för fenomenet visar det 
också vad som är giltigt utanför just den situation där det uppträder. 
Teorin verkar som ett redskap för att lyfta fram det generella och det 
väsentliga och slipar av det som gäller bara för detta sammanhang.  

Etiska överväganden 

Såsom jag tidigare angivit bygger studien delvis på material som insam-
lats till en utvärdering, vilket också har orsakat mig svårigheter ur etisk 
synpunkt och tvingat fram vissa ställningstaganden.  
 
I jämförelse med de fältstudier som DeWalt och DeWalt (2002) och 
även Gans (1999) talar om och som ofta sträcker sig över år är natur-
ligtvis Latitudstudien oansenlig och flera av de problem som de rappor-
terar om kom jag heller inte i kontakt med. Det finns emellertid pro-
blemsituationer som är oundvikliga och som man måste hantera även 
om studierna pågår under relativt sett kort tid.  Det faktum att jag redan 
från början uppträdde som en öppen observatör medförde att jag aldrig 
behövde gömma mig för att anteckna, jag behövde inte söka komma 
ihåg långa replikskiften och jag kunde alltid anteckna öppet vad jag 
iakttog. Fördelarna i detta är uppenbara och jag uppskattade även att det 
kändes etiskt riktigt att alla på arbetsplatsen var införstådda med min 
uppgift och att jag slapp spela en roll. Samtidigt medförde detta natur-
ligtvis att jag inte fick se allt, att man kanske undanhöll sig från me-
ningsutbyten och dispyter då jag var i närheten. Det faktum att jag kom 
till arbetsplatsen som utvärderare innebar att jag slapp alla problem med 
att skaffa mig tillträde till kooperativet och jag hade heller inga problem 
med att få fortsätta mina fältstudier och mina intervjuer sedan utvärde-
ringen avslutats och avrapporterats. I min roll som utvärderare var jag 
emellertid kopplad till projektets ledning, då jag både fått tillträde ge-
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nom denna och även hade återkommande kontakt med projektledning-
en. När sedan utvärderingen avslutats hade ledning och de som tidigare 
intervjuats och berörts av fältstudierna fått möjlighet både att ge sina 
synpunkter på rapporten och komplettera, men framför allt blev det nu 
tydligt för dem vad mina besök och intervjuer resulterade i och hur de 
själva upplevde att vara granskade och beforskade.  
 
Detta faktum innebar att de som berördes av utvärderingen inte hade 
några val utan förutsattes acceptera att de deltog i en studie. När jag 
sedan återkom var jag därför särskilt noga med att berätta om orsaken 
till min närvaro på arbetsplatsen och att föra alla mina fältanteckningar 
öppet för att ingen skulle vara okunnig vare sig om att jag studerade 
skeendet på platsen eller att jag förde anteckningar om detta. För att 
vara fullständigt klar över att alla var helt klara över vad jag gjorde och 
också att jag hade deras tillåtelse till detta genomförde jag intervjuer 
med alla i slutet av mina fältstudier. Jag var noga med att berätta om 
min forskning och boka tid för intervjuer några dagar senare för att alla 
skulle ha möjlighet att diskutera frågan och också dra sig ur, och av dem 
som jag frågade var det en person som inte ville intervjuas. Jag spelade 
in samtliga intervjuer och var också tydlig med detta och före intervjun 
berättade jag att de hade möjlighet att avböja, men också hur jag avsåg 
att använda mig av intervjuerna och att de skulle stanna i min ägo och 
att ingen annan skulle vare sig höra eller läsa dem eftersom jag gjort 
utskrifterna själv. En av mina informanter avbröt mig med att säga att 
det spelade ingen roll vad jag använde intervjuerna till eller vad jag 
gjorde med dem, det skulle i alla fall aldrig komma fram till honom 
eftersom vi båda lever i olika världar. Det hindrar emellertid inte att jag 
har ansvaret för att skydda både honom och hans arbetskamrater enligt 
mitt förmenande. 
 
Ett annat problem som uppstått genom utvärderingen är att det genom 
den kan vara mycket enkelt att identifiera platsen och därmed personer-
na, även om jag givit samtliga ett fiktivt namn. Jag har därför valt att 
inte ange varken utvärderingen eller de dokument som är direkt knutna 
till Staden, såsom handlingsplan, protokoll, verksamhetsberättelser i 
min referensförteckning. Jag är emellertid väl medveten om att för den 
läsare som är angelägen om att ta reda på var kooperativet är beläget, är 
det troligen inte svårt att leta reda på det med hjälp av de ledtrådar som 
trots allt finns.  Här har jag ingen annan ursäkt än att jag sökt reducera 
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sådana ledtrådar och att det troligen är omöjligt att komma ifrån att nå-
gon tror sig känna igen platsen. 
 
Ett annat etiskt övervägande är naturligtvis om jag i mina tolkningar och 
i min text behandlar människor med tillräcklig empati och respekt. Lin-
coln och Denzin (1994) pekar på att varje forskningsprojekt är politiskt 
och ifrågasätter om och hur man kan beskriva och tolka andra männi-
skors och kulturers erfarenheter. Den frågeställningen kan jag inte und-
vika, i och med att jag genomfört studierna, intervjuerna och tolkat vad 
jag sett och hört har jag också skapat en tolkning som jag måste stå som 
ansvarig för, den är min. Det är givet att jag har använt mig av andra i 
den meningen att jag studerat deras liv, tillvaro och villkor för att skapa 
min eget tillträde till forskningsvärlden, men jag har också ett hopp om 
att det jag skrivit skall kunna komma några av dem till del och öka för-
ståelsen för den situation, som de lever i. Det är dock givet att i den mån 
som mina informanter kommer till tals är det genom det perspektiv och 
de tolkningar jag gjort och därifrån har även urvalet av deras utsagor 
gjorts. Så vitt jag kan förstå finns i varje forskning ett etiskt grundpro-
blem, som gäller om den Andres röst har fått göra sig hörd eller om det 
är forskaren som använt sig av honom. 

Min egen person i förhållande till studien 

Min egen roll har förändrats under den tid som fältstudien pågick. Un-
der den första perioden hade jag rollen som utvärderare och granskare 
av verksamheten. I den meningen var min uppgift att värdera och vara 
normativ i förhållande till vad jag såg och upplevde. Mitt fokus var 
även ett annat, det handlade om att utvärdera i vilken grad verksamhe-
ten levde upp till de mål som formulerats. När jag sedan kom tillbaka 
var det som forskare och som sådan beskrivande och icke värderande 
och nu var fokus lagt på att studera människors lärande inom koopera-
tivet. En fråga är då om detta har påverkat Latitudstudien och om den 
bär spår av det tidigare uppdraget att värdera och ge en norm. Jag tror 
faktiskt inte att det har påverkat så mycket då de båda rollerna också är 
förbundna med skilda fokus på innehållet i studierna och jag, när jag 
gjorde utvärderingen ännu inte tänkt mig att jag skulle göra en fortsatt 
studie. 
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Detta beslut växte fram sent, när utvärderingen var så gott som avslu-
tad och hade sin grund i praktiska skäl. Tidigare hade jag haft avsikten 
att göra en studie av ett helt annat fält, där jag hade egen erfarenhet och 
kunskap sedan långt tillbaka i mitt yrkesliv. Jag hade dock redan i ut-
värderingsarbetet funnit många beröringspunkter mellan flera av kvin-
norna i de tre delprojekten och mig själv, som den person jag skulle ha 
kunnat vara. Vetskapen om att det som skilde oss åt och som gjort mig 
privilegierad i förhållande till dem inte var börd, begåvning eller ar-
betsförmåga utan att jag fått möjlighet till studier i en tid då detta inne-
bär andra livsvillkor och arbetsuppgifter, har funnits under hela mitt 
arbete med studien. Coffey (1999) talar om att fältstudier och etnogra-
fisk forskning är ett arbete som inte lämnar och inte kan lämna forska-
rens identitet utanför och att forskningen är en process där forskarens 
identitet både utmanas och spelar en roll.  Redan fältstudien i sig sker i 
interaktion mellan forskaren och de beforskade, där båda parter agerar 
och reagerar på varandras förehavanden och sätt att vara. I tolkningen 
och gestaltningen av resultat ser forskaren och lyfter fram det som är 
möjligt för denne att se utifrån den person som hon/han är. Utifrån det 
faktum att mitt val av forskningsobjekt från början främst var praktiskt 
betingat, kan jag nu se att det som varit mitt starkaste engagemang att 
genomföra och fullfölja arbetet med studien har varit dels vetskapen 
om jag kunde ha varit en av kvinnorna på Latitud, dels den intellektu-
ella glädje som finns i att utforska en teori och i att formulera tankar i 
skrift. Vad kan nu detta innebära? Dels innebär det att jag tror mig ha 
lättare att sätta mig in i kvinnornas liv och situation, vilket också kan 
vara till hinder, eftersom det kan innebära en risk att jag redan tror mig 
veta hur de tänker. Männen har också varit mera meddelsamma och 
givit mig mera stoff under samtal och intervjuer, vilket kan öka risken 
för att jag tolkar kvinnorna utifrån min egen historia. Mötet med män-
niskorna i Latitud har också gjort mig mera medveten och reflekteran-
de över min egen historia och jag ser att denna också riskerar att föra 
med sig en given föreställning om att skolor och undervisning är något 
gott och att det är en väg, som för vidare för alla, och att denna före-
ställning kan utgöra en norm och värdering. Så har arbetet med Lati-
tudstudien tvingat mig att se att jag bär med mig en tro på formell ut-
bildning som något odelat positivt, en uppfattning som jag måste ta 
under omprövning för att kunna göra människorna i kooperativet Lati-
tud rättvisa och för att kunna förstå min teori helt och fullt. I varje fall 
kan man säga jag inte stämmer med föreställningen om den objektiva, 
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distanserade forskaren, vilket dock enligt Coffey (1999) inte stämmer 
på någon, som engagerar sig i fältstudier. Det jag kan göra är att här 
öppet redogöra för mina bevekelsegrunder och de konsekvenser som 
jag kan se.  
 
En frågeställning som uppstår som följd av den teori jag valt och inte 
minst av Dreiers (1999a, 2000) tydliga precisering av lärande såsom 
förändring och utveckling av de individuella förutsättningarna för att 
delta i sociala kontexter, är hur detta påverkar min studie i perspektivet 
av att vara deskriptiv eller normativ. En annan faktor som även kan 
spela in i detta avseende är att jag började studien som utvärderare med 
uppgift att just vara värderande och normativ. Min egen uppfattning är 
emellertid att den faktor som kan spela en avgörande roll är just detta 
att jag sett beröringspunkter mellan mig och dem jag mött i kooperati-
vet. 
 
En annan faktor, som också kan få konsekvenser för studien och dess 
resultat, är att jag enbart har följt människorna i deras arbete. När de 
gått hem från arbetet har jag också gått hem och jag vet därför lite om 
deras familjeliv och deras fritid, varken om vad de gör eller hur de 
uppträder. Jag vet därför inte heller vilken roll arbetet spelar i hela de-
ras liv, mer än vad de själva berättat om detta. Detta innebär att de re-
sultat jag får i studien hänför sig till den kontext som kooperativet La-
titud utgör och det arbete och den vardag som finns där, inte till män-
niskornas liv utanför kooperativet.    
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II. KONTEXT 

Kapitel 4. Den yttre kontexten – bakgrun-
den till kooperativet Latitud  

Kooperativet Latitud är en arbetsplats som skiljer sig från de flesta 
andra arbetsplatser till sin konstruktion och sitt ursprung. I detta kapitel 
redogörs för bakgrunden till att kooperativet Latitud kommit till stånd, 
vilka intressenter som finns och som agerat under tillkomsten och för 
kooperativets art och organisation, kort sagt för det yttre sammanhanget 
kring de människor som vistas i kooperativet. Detta kapitel redogör för 
Latituds tillkomst i den statliga makronivån, och hur det hanterats på 
mesonivå, av Stadens centrala politiker och tjänstemän. I följande kapi-
tel redogör jag för projektet på mikronivå genom att beskriva vardagen 
inom kooperativet.  
 
Avsikten med detta kapitel är att visa hur kooperativet tillkommit ge-
nom såväl statliga som kommunala strävanden att bemästra problem i 
samhället. De problem som man benämner är segregation i bostadsom-
råden med hög arbetslöshet och invandring, och de metoder som man 
använder är tidsbestämda projekt i bostadsområden, där man funnit att 
såväl invandringen som arbetslösheten är hög. Genom att visa att pro-
jektet har sitt ursprung i en statlig definiering av problem, liksom i en 
statlig satsning på tidsbestämda projekt vill jag peka på att Latitud har 
en generell giltighet. Detta projekt är inte unikt, utan man har sett pro-
jekt av detta slag som en form att bemöta problem med segregation 
även på andra platser i landet. Genom att beskriva hur projektet sedan 
omformas och uttolkas på central nivå i kommunen vill jag visa hur en 
avsikt, som formuleras på makronivå senare förändras och anpassas till 
lokala intressen, maktkonstellationer och förhållanden på mesonivå. 
Genom denna process förses projektet med ytterligare mål, den avsikt 
som formulerats på makronivån försvagas och andra mål träder i för-
grund när nya intressenter på mesonivå formulerar sina förväntningar 
och krav. Latitud är såväl genom att vara utformat som ett projekt, som 
genom att vara uttryck för flera intressenters mål och ambitioner ett 
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uttryck för ett postmodernt samhälle. Genom att beskriva kontexten, den 
miljö där människorna arbetar och bakgrunden till att denna kommit till 
stånd följer jag en etnografisk tradition och mitt syfte är att göra delarna 
förståeliga och begripliga i förhållande till sin kontext. Beskrivningen 
av projektets politiska bakgrund, hur mål och syften förändrats från 
makronivå till mesonivå ger även en förklaring till hur det utformats i 
en praktisk vardag, en vardag som närmare beskrivs i följande kapitel. 
Det är denna verklighet som ligger till grund för de resultat jag funnit 
(Blumer 1969) och som följande kapitel i avhandlingen redogör för. 

Ett svårgripbart projekt. 
Kooperativet Latitud utgör en svårgripbar och svårdefinierad verksam-
het. Det var, under den tid som jag studerade det, en del av statliga och 
kommunala politiska åtgärder med syfte att skapa arbetstillfällen och 
motverka segregation. Det omtalades och benämndes som projekt med 
medel avsatta för verksamhet under en begränsad tid och inlemmat i en 
projektorganisation, med en särskild politiskt tillsatt grupp som ansva-
rig och knuten till kommunala tjänstemän som ansvariga för att leda 
och samordna detta och ytterligare två delprojekt. Samtidigt utgav det 
sig för att vara ett självständigt kooperativ, som stod för sina egna 
kostnader, som skapade sina egna arbetsuppgifter och som anställde 
och avlönade sin egen personal och som hade en egen styrelse. När 
man trädde närmare framgick det emellertid att lönerna huvudsakligen 
betalades av olika statliga stöd för arbetslösa och att kooperativet åt-
njöt kommunala subventioner i olika former. I många avseenden kan 
man se kooperativet som ett projekt, med många av projektets känne-
tecken. Det är föremål för och som har som uppgift att genomföra vik-
tiga politiska intentioner och har därför i ovanligt hög utsträckning 
både politikernas intresse, omsorg och förväntan att ta hänsyn till.  
 
Projektet har genomgått flera faser och under denna tid ändrat skepnad, 
huvudman och arbetsinnehåll. Det har varit ägnat åt att förbättra miljön 
i bostadsområdet och samtidigt göra området mera attraktivt genom att 
skapa mötesplatser. Det har under en period haft som mål att arbeta 
med miljöfrågor och skapa sysselsättning för att sedan huvudsakligen 
bli ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt. I egenskap av att vara 
ett projekt utgör det i vardagen en arbetsplats för dem som vistas där, 
men det är samtidigt inte en arbetsplats, eftersom alla är där mer eller 
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mindre tillfälligt och de flesta betalas med medel, som inte ligger inom 
arbetsplatsens egen budget. Å ena sidan finns där företeelser som hör 
ihop med vad vi förknippar med en vanlig arbetsplats såsom en struk-
tur och ordning, en repertoar av arbetsuppgifter och av redskap och en 
hemvist, en fast lokal, gemensamma arbetskläder, bilar och brevpapper 
med en företagslogotyp. Å andra sidan avviker det från vad vi beteck-
nar som en vanlig arbetsplats genom bristen på professionell personal, 
genom de vägar som människor kommit dit på och de villkor som rå-
der för deras vistelse där, vilket också yttrar sig i den stora omsättning-
en av personal.  
 
Frågan är om kooperativet Latitud är ett projekt eller en sysselsätt-
ningsåtgärd i projektform eller om det är vad det vill utge sig för att 
vara, nämligen en vanlig arbetsplats i kooperativets form. Mitt svar är 
att det nog är en sysselsättningsåtgärd i projektform och att det bär 
många av de kännetecken som man kan finna framför allt i projekt som 
tar del av statliga medel. Jag har tagit fasta på att kooperativet utgör ett 
projekt som har pågått i många år, men med olika initiativtagare, hu-
vudmän, målsättningar och uppgifter och därför valt att söka utforska 
vad som karaktäriserar projekt som företeelse. Enligt Rövik (2000) är 
projektorganisation en modell, som används för att tydligt skilja sig 
från den traditionella byråkratiska modellen, som ses som den mest 
negativa och förkättrade av alla modeller. Genom att organisera i pro-
jekt vill man förmedla att det rör sig om något nytt och obyråkratiskt 
och att man därmed inte agerar som traditionell offentlig verksamhet, 
vilken ses som regelstyrd och tillbakadragen, hierarkisk, specialiserad 
och inte heller kostnadsmedveten eller särskilt serviceinriktad. Även de 
som arbetar i projekten strävar efter att framstå som kreativa och oby-
råkratiska och att skilja sig från den gängse typen av tjänstemän i of-
fentlig förvaltning. Samtidigt kan man konstatera att det inte finns så 
många helt nyskapande sätt att göra saker på utan att man i projektens 
form ändå ofta arbetar på samma sätt som man gjort tidigare. Gerholm 
(1985) visade i en uppmärksammad studie av kulturprojekt att dessa 
annekterade verksamheter som pågått sedan lång tid tillbaka oavsett 
projektet, och att man gjorde detta för att kunna legitimera projektet 
och ge det ökad betydelse. Även Meuwisse (1996) berättar om hur hon 
i sina studier av olika projekt stött på hur gamla arbetssätt beskrevs 
som helt nya. De som arbetar i projekten benämns påfallande ofta eld-
själar, vilket som Brännberg (1996) kan bero på vilja att ställa sig utan-
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för och så långt från den offentliga byråkratin som möjligt, men också 
på att projekten ofta attraherar människor som står i centrum och som 
är handlande individer. Man kan som i projektet Latitud se hur den 
lokala projektsamordnaren varit med i alla de former och förändringar 
som projektet genomgått från de första intervjuerna som gjordes fram 
till att etablera kooperativet Latitud och sedan själv bli projektledare 
för samtliga tre projekt som omfattades av den lokala projektorganisa-
tionen. På samma sätt har jag tidigare sett människor vandra från pro-
jekt till projekt och ofta starta nya eller föra över gamla projekt i nya 
former. 
 
Kooperativet Latitud skapades då statliga medel tillfördes kommunen 
för att stödja arbetslösas inträde på arbetsmarknaden och för att mot-
verka segregation. Det byggde vidare på tidigare projekt inom samma 
område, med samma ledare och inom delvis samma lokaler. Blomberg 
(1998) påtalar också att projekt ofta hänger samman med varandra och 
att de ofta inte har några självklara gränser gentemot andra verksamhe-
ter. Sahlin (1996) säger också att, då det gäller samverkansprojekt med 
statsbidrag, är det mycket svårt att avgränsa ett projekt avseende såväl 
mål som tidsaspekter, då de bygger på förhandlingar mellan flera par-
ter. Ofta förändras också verksamheten i ett projekt under den tid det 
pågår. Man gör annat än det som planerats från starten, vänder sig mot 
andra målgrupper och ibland växlar man till och med mål. Det händer 
också att man får anslag för ett projekt, medan man agerar som om 
man fått medel för att förstärka en reguljär kontinuerlig verksamhet. 
Sahlin pekar på hur ofta ett statsbidrag ses som en möjlighet att kunna 
driva vidare en verksamhet, som redan pågår eller kunna förstärka den 
med fler personer eller mer pengar. Hon visar också på hur projekt 
ändrar riktning under projekttidens gång och hur ofta målen är olika 
för olika parter och intressenter.  
 
Inom detta projekt, som omfattar kooperativet Latitud, är det tydligt 
hur målen har förändrats både under tidens gång och på vägen från de 
statliga direktiv, som formulerades för de projekt som skulle erhålla 
statliga medel, till dess att de omsattes i verksamhet och att flera mål 
har lagts till på vägen. En följd av detta är att det uppstår många och 
diffusa mål, vilket också är vanligt i projekt (Blomberg 1998, Sahlin-
Andersson 1996), vilket ofta beror på att projektens olika intressenter 
har olika stort inflytande över projektets olika faser.  



Kontext 

91 
 

 
I föreställningen om projekt ingår också att de skall leva vidare, ofta 
genom att de erfarenheter och kunskaper, som projektet ger skall integ-
reras i ordinarie verksamhet. Enligt såväl Levin (1996) som Blomberg 
(1998) sker dock detta sällan. Istället betonar man oftast det unika i 
projektet och så får projektet ett eget liv och därmed hämmas också 
anknytningen till övrig verksamhet och långsiktiga strategiska planer 
med projektet. Projektet blir sig själv nog. Även om en utvärdering 
sker av projektet och denna visar sig vara kritisk är det inte säkert att 
detta påverkar beslutsfattarna och anledningen kan vara att de är käns-
lomässigt och politiskt engagerade och uppbundna av detta. Ofta sker 
därför att även misslyckade projekt fortsätter och till och med perma-
nentas. Detta tyder på att det inte är målet eller resultatet som är det 
viktigaste utan just att man har startat och driver ett projekt, och där-
med framstår som innovativa och obyråkratiska. Kring ett projekt for-
muleras också ofta egna rapporter, broschyrer och informationsmateri-
al som syftar till att framställa det i så god dager som möjligt, och des-
sa tillsammans med studiebesök, artiklar och reportage i media, delta-
gande i mässor och konferenser kan befästa detta så starkt att politiker 
och beslutsfattare får en positiv bild av verksamheten även om utvär-
deringar och granskningar kan ge en annan bild.   

Statliga insatser i segregerade bostadsområden 

Invandringen till Sverige liksom till staden, där kooperativet Latitud är 
beläget, var under 1980- och 1990-talen huvudsakligen från länder utan-
för Europa och omfattade hela familjer, vilket kom att ställa helt andra 
krav på mottagande och åtgärder för att integrera de nyanlända i det 
svenska samhället. Under 1990-talet ökade sedan arbetslösheten i Sve-
rige och särskilt drabbades invandrare, handikappade och personer med 
låg utbildningsnivå.  
 
Förutom arbetslöshet har bostadsfrågan varit ett problem för de flyk-
tingar som kommit till Sverige och majoriteten av dem har hänvisats till 
att bosätta sig i de större eller medelstora städernas miljonprogramsom-
råden. Strävanden har gjorts för att motverka denna koncentration av 
utlandsfödda till framför allt storstädernas förorter, men fortfarande i 
slutet av 1990-talet konstaterades att en betydande övervikt av utlands-
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födda kvarstod i flera av de bostadsområden som byggts inom miljon-
programmen. (Proposition 1997/98:16) 
 
Förutom en tilltagande segregering har det även funnits stora brister i 
bostadsmiljöerna och man har konstaterat att det i dessa bostadsområ-
den finns en överrepresentation när det gäller arbetslöshet, lägre in-
komstnivåer, höga ohälsotal och sjukfrånvaro. Detta har medfört att 
man har benämnt dessa bostadsområden för utsatta. (SOU 1990:36) 

Proposition om särskilda insatser 

Den regering som tillträdde år 1994 tillsatte med anledning av dessa 
förhållanden två parlamentariska kommittéer med syftet att utreda flyk-
ting- respektive invandrarpolitiken. Det kom emellertid att dröja några 
år innan de båda kommittéerna kom med sina betänkanden och för att 
snabbt få igång åtgärder, framför allt i storstäderna men även i andra 
segregerade miljöer, beslöt regeringen att anslå 125 miljoner kronor för 
budgetåret 1995/1996 för särskilda åtgärder i ett antal invandrartäta 
kommuner. Sammanlagt 27 kommuner ansökte om att få statsbidraget 
och av dessa valdes åtta kommuner ut i en första omgång år 1996. Ett år 
senare valdes ytterligare fyra kommuner ut, vilka vardera fick nio mil-
joner kronor i anslag för insatser i utvalda bostadsområden (Regerings-
beslut In 97/747/IE). 
 
I propositionen (1994/95:100), vilken utarbetats inom det dåvarande 
Arbetsmarknadsdepartementet framhöll man att de åtgärder, som dittills 
genomförts inte var tillräckliga. Man pekade också på att det fanns flera 
omständigheter till att invandrarna i landet hade svårt att få arbete. Någ-
ra orsaker var att antalet lediga platser utan krav på utbildning eller erfa-
renhet hade minskat, samtidigt som kraven på kunskaper i svenska 
språket och specifik yrkeskompetens hade ökat. Dessutom spelade per-
sonliga kontakter större roll än tidigare i rekrytering av ny arbetskraft, 
samtidigt som främlingsrädsla och okunskap om den allt mer heteroge-
na invandrargruppen ökat. I propositionen sade man också att den mest 
negativa sysselsättningsutvecklingen för invandrare skett i landets tre 
största städer, varför man föreslog omedelbara åtgärder inom dessa stä-
ders förortsområden.  
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Man pekade även på att bostadssegregationen medfört att de vardagliga 
möjligheterna för invandrarna att lära sig svenska försvårats i och med 
den ökade arbetslösheten och bostadssegregationen. I flera av de in-
vandrartäta bostadsområdena hade dessutom samhällets ekonomiskt 
svaga grupper och människor med psykosociala problem samlats, vilket 
ytterligare ökat segregeringen i samhället, varför propositionen föreslog 
omedelbara insatser från olika myndigheter i samverkan. Likaså upp-
manade regeringen till stor flexibilitet i samarbetet mellan ansvariga och 
medverkande myndigheter.  

Regeringens direktiv och mål för insatserna 

Regeringen betonade att berörda myndigheter och organisationer skulle 
sträva efter en bred samverkan och ett helhetsperspektiv. Man lade ock-
så vikt vid att arbetet skulle förankras lokalt och bygga på invånarnas 
egna initiativ och önskemål. I de direktiv (”Särskilda insatser i invand-
rartäta bostadsområden” direktiv A95/1307/IP) som formulerades för de 
deltagande kommunerna sades att: 
 

Det statliga stödet skall ses som ett igångsättningsbidrag för insatser 
som i princip skall kunna övergå i ordinarie verksamhet. Huvudansva-
ret är kommunens och de statliga medlen är avsedda som en delfinan-
siering. Bidrag utgår med högst hälften av kostnaderna för handlings-
planens olika insatser. (Arbetsmarknadsdepartementet A95/1307/IP 
s.89) 

 
De mål som formuleras i regeringens proposition 1994/95:100 är att 
insatserna skall bidra till att öka invånarnas kompetens och arbetskrafts-
deltagande samt till en god social utveckling. I direktivet A95/1307/IP 
angav staten följande mål med insatserna: 
 

Insatserna i de invandrartäta bostadsområdens ska huvudsakligen 
stärka kompetensen hos de invandrare som bor där och öka deras ar-
betskraftsdeltagande. 

 
Vidare ska de vardagliga kontaktytorna mellan invandrare och övriga 
svenskar öka för att underlätta inlärningen av det svenska språket och 
för att förbättra möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. 
 
Andra insatser som på ett konkret sätt bidrar till en god social och kul-
turell utveckling och motverkar utanförskap i berörda bostadsområden 
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kan också komma i fråga. Det gäller exempelvis tillskapande av ar-
betsplatser och träffpunkter i bostadsområdena. 
 
Bidragen avser särskilt att underlätta igångsättning av insatser som 
avses bli permanenta. (A95/1307/IP s.2) 

Särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden i Sta-
den 

I och med att staten utvidgade antalet berörda kommuner till samman-
lagt tolv stycken utvecklades även målsättningen för insatserna. Fortfa-
rande hade projektet som mål att öka arbetskraftsdeltagandet och stärka 
kompetensen hos de invandrare som bodde i de berörda bostadsområde-
na, samt att öka de vardagliga kontaktytorna mellan invandrare och öv-
riga svenskar, men man ställde även större krav på metodutveckling 
(Integrationsverket 2000a, 2000b). Man uttalade också ett intresse att få 
jämförbara erfarenheter av insatser som genomfördes i andra kommuner 
än storstadsregionerna (Proposition 1996/97:1, s 20). Detta liksom att 
förändringsarbetet krävde långsiktighet var argument för att utvidga 
satsningen till flera kommuner och utsträcka den ytterligare i tid.  

Stadens handlingsplan för integrationsprojektet 

I regeringens beslut och direktiv angavs ett antal förutsättningar för de 
kommuner, som fick del av de s k Blommanpengarna, en benämning 
som projektmedlen fick då den ansvarige ministern vid denna tidpunkt 
var Leif Blomberg.  
 
Kommunerna skulle själva få besluta vilket bostadsområde, som skulle 
väljas ut, men statsmakterna begränsade projektet till att omfatta ett 
bostadsområde i de aktuella kommunerna. Kommunerna ålades att göra 
en handlingsplan över hur arbetet skulle bedrivas, vilken skulle lämnas 
in till det dåvarande Inrikesdepartementet. Planen skulle även beskriva 
det bostadsområde som ingick i projektet och vara underskriven av de 
olika samverkansparter, som ansvarade för och deltog i projektet.  
 
Under våren 1998 utarbetades sedan en handlingsplan för projektet i 
kommunen Staden. Arbetet beräknades pågå under fem år med start 
1999 och i planen angavs att projektet skulle bygga på det arbete som 
redan pågick i två bostadsområden, vilka inför projektet benämndes 
med ett gemensamt namn.  
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Stadens mål för projektet 

Handlingsplanen utformades så att den skulle svara mot de direktiv som 
utformats av Inrikesdepartementet (Regeringsbeslut In97/747/IE). De 
lokala målen för projektet byggde även på de strategiska mål som 
kommunen själv formulerat och därmed utvidgades de statliga riktlin-
jerna. Sammanvägningen av statliga och lokala mål resulterade i följan-
de punkter i kommunens handlingsplan för projektet: 
 

• Att öka arbetskraftsdeltagandet, stärka kompetensutvecklingen och 
fördjupa vardagskontakterna bland människor i området 

• Att konkretisera intentionerna i Agenda 21 
• Att stimulera till framväxten av former för boendeinflytande och bru-

karinflytande 
• Att skapa en arena för ett boendeförankrat samhällsplaneringsarbete 
• Att utveckla former för områdesstyrelser, dess roll och uppgifter 
• Att utveckla former för ungdomars delaktighet och inflytande 
• Att utveckla former för lokal IT förankring – tillgänglighet och an-

vändning 
• Liknande utveckling också i andra bostadsområden 

 
De statliga målen återfinns i Stadens handlingsplan i den första punkten, 
medan övriga sju punkter är de som tillagts av Staden i syfte att koordi-
nera projektet med målsättningar som tidigare formulerats i kommunen. 
Intentionerna var att skapa förutsättningar för att de verksamheter som 
startades inom projektet även skulle kunna bli permanenta. I handlings-
planen anges att arbetskraftsdeltagandet skall stärkas hos dem, som står 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden genom lokala initiativ och riktat 
stöd. Kommunala myndigheter, organisationer och näringsliv borde 
arbeta som aktörer i området och för att kunna nå resultat förutsatte 
handlingsplanen att det skedde en ökad samverkan mellan dessa aktörer 
samt flexibilitet i insatserna. Kompetensutveckling skulle ske genom att 
ta tillvara, stärka och utveckla kompetenser och resurser hos de boende, 
vilket skulle ske såväl på ett socialt, språkligt, kunskapsmässigt som 
kulturellt plan. Insatserna skulle även bidra till att vardagslivskontakter-
na ökade mellan olika grupper av boende. Eftersom detta i hög grad 
bygger på lokala initiativ och behov var det viktigt att tillräcklig tid 
gavs för förankringsarbetet i bostadsområdet, så att utrymme skapades 
för en dialog mellan de berörda. Det konkreta arbetet och insatserna 
förväntades engagera dem som bodde och bildade föreningar i bostads-
området, varför man nöjde sig med att beskriva en struktur för arbetet i 
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planen och de roller som de olika aktörerna skulle inta. Däremot 
beskrev inte planen hur det konkreta arbetet skulle utföras. 

Val av projektområde 

I regeringens beslut (In 97/747/IE) fastslogs att projektet skulle kon-
centreras till ett bostadsområde i varje kommun. Då det fanns flera bo-
stadsområden i Staden, vilka kunde göra anspråk på att betraktas som 
eftersatta, anmälde företrädare för dessa sitt intresse för att utgöra pro-
jektområde och få tillgång till de statliga medel som satsades i projektet. 
Sammanlagt åtog sig staten att satsa nio miljoner kronor under fem år, 
och Staden förband sig att satsa samma summa. Staden beslöt då att tre 
bostadsområden tillsammans skulle utgöra ett projektområde och dess-
utom fann man att ett fjärde område var i stort behov av stöd och därför 
skulle ingå i den kommunala satsningen även om det inte kunde få del 
av de statliga projektmedlen.  
 
I de bostadsområden som valdes ut fanns redan ett antal verksamheter, 
som man ville bygga vidare på. Det rörde sig om områdeslokaler i tre av 
områdena och ett EU-projekt med miljöinriktning i ett område. I denna 
studie följer jag emellertid endast den verksamhet, kooperativet Latitud, 
som utvecklades i ett av bostadsområdena och som alltså utgör ett del-
projekt inom det större projektet.  

Projektet startar 
Kommunstyrelsen i Staden beslöt i juni 1998 att anta handlingsplanen 
för projektarbetet och placerade projektet till att börja med i den för-
valtning som ansvarade för arbetsmarknadsfrågor. Därefter flyttades 
projektet till förvaltningen för samhällsbyggnad och efter en omorgani-
sation placerades det i en enhet direkt under kommunstyrelsen med ett 
kommunalråd som ansvarigt för och ordförande för projektets styr-
grupp. Projektet startade sedan år 1999. 
  
Under den första fasen av projektet leddes arbetet i de sammanlagt fyra 
bostadsområdena av en central projektledare, vilken tidigare varit direk-
tör för det kommunala bostadsbolaget och som hade engagemang i frå-
gor som rörde boendemiljön. Han slutade emellertid sitt uppdrag redan 
under våren 1999 och en ny projektledare anställdes. Därigenom för-
ändrades också inriktningen mot en starkare betoning av kompetenshöj-
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ning och arbetskraftsdeltagande. Kommunstyrelsen beslöt även att änd-
ra namnet på projektet från ”Särskilda insatser i ett bostadsområde” till 
”Områden i utveckling”. Den nye projektledaren anställdes med syftet 
att starkare betona arbetsmarknadsfrågor och hade ett eget intresse för 
kooperativ verksamhet.  Så gott som omedelbart bidrog han också till 
att de olika delprojekten fick tillgång till en utbildning i att bilda och 
driva kooperativ och redan hösten 1999 bildades kooperativet Latitud. 
Dessförinnan hade den lokala projektsamordnaren drivit ett EU-projekt 
kallat Gröna Jobb under tiden från juni 1997 och två år framåt. Projektet 
arbetade med källsortering och miljöinformation och praktiskt miljöar-
bete i området och syftade till att ge de personer som deltog i projektet 
ökad kompetens och bättre förutsättningar att få ett arbete. Sammanlagt 
deltog nitton personer i egenskap av miljöinformatörer i projektet. Un-
der våren 2003 slutade den centrala projektledaren sin anställning och 
projektsamordnaren på Latitud gick in som hans efterträdare.  

Kooperativet Latituds organisation 

Kooperativet Latitud har en styrelse, som är huvudman för kooperativet, 
men projektsamordnaren är anställd och avlönad av staden och inlem-
mad i projektorganisationen med projektledaren som formell chef. Koo-
perativet lyder även under den kommunala styrgruppen över det samla-
de projektet. Projektsamordnaren kom till området redan 1996 tillsam-
mans med ytterligare en person. De var då anställda av det kommunala 
bostadsföretaget för att intervjua boende i området om deras önskemål 
och behov. De fortsatte sedan med att starta och leda en träffpunkt. Där-
efter sökte de EU-medel för att starta ett projekt kring miljöinformation 
och sophantering i området, Gröna Jobb. När projektet inom ”Blom-
mansatsningen” startade byggde det vidare både på EU-projektet och på 
projektsamordnaren och hans kunskap om området och träffpunkten. 
Övrig personal inom kooperativet har placerats där genom olika kom-
munala eller statliga åtgärder eller själva sökt sig till kooperativet och 
de vistas där på olika villkor. Flera har kommit som praktikanter genom 
SFI, svenskundervisningen för invandrare. Andra har kommit genom att 
de anvisats plats genom arbetsförmedlingen för att få arbetspraktik. Se-
dan aktivitetsgarantin instiftades har flera placerats på kooperativet ge-
nom denna och detta har framför allt gällt svenska män i medelåldern, 
som har en lång period av arbetslöshet bakom sig. Det har även gällt 
någon av de invandrade männen, som levt i Sverige i flera år och som 
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fick arbete relativt omgående, men sedan förlorade arbetet i lågkonjunk-
turen i början av 1990-talet och därefter gått arbetslös. De individer som 
vistas lång tid i kooperativet och som betraktas av alla som fast anställ-
da är knutna till kooperativet och avlönade genom förstärkt arbetsmark-
nadsstöd. Under sommaren 2001 var de fem män som arbetade med 
kooperativets externa uppdrag anställda genom allmänt anställningsstöd 
för sex månader i taget och det samma gällde de kvinnor som då arbeta-
de som lokalvårdare. Allt under det som kooperativet tar åt sig mera 
städning anställs även kvinnor på timtjänst och för kortare tid och vid 
mina sista besök i kooperativet är flertalet kvinnor anställda och avlö-
nade av kooperativet. 

Kooperativet Latitud - en sysselsättningsåtgärd i projek-
tets form 

Inom delprojektet Latitud möter man mål, som formulerats och betonats 
under olika tidpunkter och på olika nivåer i processen. Regeringen for-
mulerade mål för det statliga bidraget i sitt beslut och i riktlinjerna för 
arbetet. Staden lade sedan till mål i sin handlingsplan och i det praktiska 
arbetet har man sedan tagit fasta på ett antal konkreta mål. 
 
Målstyrning har under de senaste decennierna varit ett flitigt använt 
begrepp inom den offentliga verksamheten. Bland de fördelar som styr-
formen förväntas ha nämns att den ger de förtroendevalda en rimligare 
arbetssituation samtidigt som den ger de anställda ett större inflytande 
över hur produktionen bedrivs på ett effektivt sätt. Man säger även att 
styrformen är effektiv, ger utrymme för de anställdas kreativitet, samti-
digt som den ger plats för ett reellt inflytande för dem, som utnyttjar de 
kommunala tjänsterna (Pihlgren och Svensson 1990). Målstyrning är 
också förknippat med utvärderingar av om de uppställda målen infriats 
(Karlsson 1995).  Lindensjö och Lundgren (1986) har fördjupat diskus-
sionen kring de problem som uppstår vid målstyrning av verksamheter. 
De inför begreppen formuleringsarena och realiseringsarena för att be-
skriva de arenor, där i deras forskning utbildningspolitiken utformas 
respektive realiseras. Lindensjös och Lundgrens modell har senare ut-
vecklats med ännu en nivå, reformuleringsarenan. Lundman, Pirinen 
och Sjögrund (1993) visar i en studie av den nya gymnasieskolans ge-
nomförande i Stockholm hur denna arena bestående av lokala politiker 
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och tjänstemän formulerar om de statliga målen inom skolstyrelse, skol-
förvaltning, skolledning, ämneskonferenser och arbetsenheter.  
 
På makronivån, som utgör formuleringsarenan skall mål utformas för 
styrning och det är vanligt att man når politiska kompromisser, som tar 
hänsyn till de centralt dominerande idéerna, attityderna och styrkeför-
hållandena mellan olika strävanden som finns. Staten formulerade mål 
som man från detta perspektiv bedömde som angelägna. På mesonivån 
som utgör reformuleringsarenan omformuleras målen med hänsyn till 
lokala intressen och aktörer, förhållanden och villkor. Man kan beträf-
fande projektet konstatera att Staden lade till en mängd mål, som man 
redan hade antagit som viktiga mål inom kommunstyrelsen och inom en 
lokal demokratiutredning. Genom att knyta projektet till redan pågående 
verksamheter tillförde man också mål som dessa redan arbetade med 
och lagt en grund för. Här bestäms spelreglerna av lokala förhållanden 
och maktstrukturer och de lokala målen måste ta hänsyn till de kom-
promisser och överväganden och styrkeförhållanden som råder här. I 
omformuleringen av de statliga målen för ”Blommansatsningen” har av 
de ursprungliga fyra målen, de två viktigaste komprimerats i en sats, ett 
har givit Staden utrymme att formulera sju egna mål och ett statligt mål 
har försvunnit. Därigenom har de statliga målen reducerats till att bli ett 
mål av totalt åtta, varav de övriga sju har en lokal förankring och bygger 
på de verksamheter som redan finns. För att lösa problemet med att man 
hade flera bostadsområden, vilka var och en hade starka företrädare, 
som önskade utse sitt område till projektområde och därmed få del av 
den statliga och kommunala satsningen, gjorde man en konstruktion 
med att slå ihop tre områden till ett och uppfyllde därmed statens krav 
på att man skulle begränsa projektet till ett bostadsområde. Den mening 
som staten kan ha haft med detta, nämligen att därmed styra avsevärda 
resurser och engagemang till utvecklingsarbete i ett område och uppnå 
resultat, som skulle kunna bli ett mönster för ett fortsatt arbete föll bort i 
detta skede, förmodligen därför att det inte var politiskt möjligt att prio-
ritera ett område framför de andra.  
 
Man kan konstatera att redan på reformuleringsarenan omformuleras de 
statliga målen, de komprimeras och utkonkurreras genom att man tillför 
en mängd egna mål. Flera av dem är också mera konkreta och därmed 
lättare att både genomföra och utvärdera. Dessutom ändrar man helt 
förutsättningarna och den ekonomiska ramen för projektet genom att 
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fördela den ekonomiska ramen på tre istället för ett projekt. Därmed 
kommer också ekonomiska begränsningar och överväganden att spela 
större roll än vad staten avsett. På mikronivån som utgör realiserings-
arenan, den arena där målen skall genomföras, framstår inte sällan de 
centralt formulerade målen som ytliga och utan kontakt med verklighe-
tens konflikter och problem. Ofta lever man på realiseringsarenan i en 
helt annan ekonomisk verklighet än på formuleringsarenan och man 
tvingas även på ett annat sätt ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. 
På formuleringsarenan kan man bortse från dessa för att istället betona 
ambitioner och politisk vilja. Följden blir ofta att man på realiseringsni-
vån anpassar målen till att stämma överens med sin egen verklighet och 
villkor. Det kan till och med bli så att eftersom realiserandet av målen 
sker under helt andra villkor än de som gällde när de centrala målen 
formulerades, ges utrymme för handlingar i praktiken som kan gå i en 
annan riktning än den som anges i målen, särskilt om dessa är vagt for-
mulerade.  
 
I en studie av mål för kulturverksamheten inom studieförbunden (Ek-
man & Andersson 2000) konstateras att den största förändringen av 
målen sker mellan formulerings- och reformuleringsarenorna, där det 
sker en förändring och anpassning till de villkor och förutsättningar som 
anses gälla på det lokala planet. Beträffande ”Blommansatsningen” kan 
konstateras att här sker även omfattande förändringar av målen mellan 
statens formuleringsarena och den kommunala reformuleringsarenan. 
Förändringar som sedan på avgörande sätt kan förmodas påverka reali-
serandet av målen på realiseringsarenan.  
 
Det är även vanligt att målen inom projekt är vaga och vida, och moti-
ven för detta är just att det ofta finns flera intressenter som då kan se 
sina intressen tillgodosedda, samtidigt som det också gör det svårare att 
kritisera projekten och dess resultat (Blomberg 1998, Sahlin-Andersson 
1996). Man kan även i detta projekt se att målen är flera och omfattande 
och att de tillgodoser flera intressegrupper, såväl politiska på de lokala 
och centrala nivåerna som bostadsföretag i området.  Man kan även 
konstatera att detta projekt liksom så många andra bygger på tidigare 
projekt i samma bostadsområde och med samma eldsjäl i spetsen.  
 
I målen finns även formuleringen att erfarenheterna från projektet skall 
integreras i vanlig verksamhet, en formulering som är vanlig, men som 
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sällan genomförs då man också är mån om att betona det speciella med 
projektet (Levin 1996). Detta är också mycket framträdande i detta pro-
jekt, det har till och med lagts utanför den ordinarie politiska organisa-
tionen och fått en egen politisk styrelse och ges därmed möjlighet att 
agera direkt gentemot centrala politiker utan att tvingas gå genom en 
sedvanlig tjänstemannaorganisation. Projektets särskildhet betonas även 
genom mängden av broschyrer, verksamhetsberättelser, artiklar i pres-
sen och tillfällen till information vid konferenser och mässor.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att projekt, trots det sätt som de fram-
ställs på, ofta inte är unika händelser utan bygger på tidigare verksam-
heter. Så är också fallet med projektet i sin helhet i Staden. När de stat-
liga medlen tillfördes staden riktades dessa till verksamheter och projekt 
som redan pågick. I stadsdelen fanns då ett EU-projekt inriktat mot mil-
jöfrågor, vilkas arbetsuppgifter följde med till kooperativet. De mål som 
staten satte upp, kompletterades med Stadens egna mål, vari ingick mål 
som stämde med de verksamheter, som redan fanns, såsom att ställa 
datorer och Internet till förfogande, arbete med sophantering och ska-
pandet av mötesplatser. I statens mål ingick att erfarenheterna skulle 
spridas till ordinarie verksamhet, men att projekten skulle pröva utvid-
gat samarbete och nya arbetsformer. I intervjuerna med politiker och 
tjänstemän, som varit aktiva vid projektets tillkomst och startskede, 
framkom att man betonade just projektets obyråkratiska sida och man 
hade skapat beslutsvägar vid sidan om de gängse. Politikerna uttalade 
också sin tillfredsställelse både med att få sitta med i styrgruppen och 
kunna agera utanför de vanliga byråkratiska och tungrodda vägarna och 
glädjen över att få arbeta tillsammans med engagerade och handlings-
kraftiga eldsjälar.  
 
Målen förändrades även i realiseringsarenan, men detta skedde i sam-
förstånd med reformuleringsarenan under tiden som projektet pågick, så 
tillkom kooperativet i och med att det tillkom en ny projektledare. Den 
utvärdering som jag var med och genomförde hade även några kritiska 
synpunkter, vilka inte fann gehör hos politikerna, som hänvisade till att 
de hade fått annan information av berörd personal. Sammanfattningsvis 
kan sägas att de slutsatser som samtliga refererade forskare fört fram är 
giltiga även för projektet i Staden. 
 



Kontext 

102 
 

Vad som har slagit mig tidigt är skillnaden mellan projektets resurser 
och möjligheter och tyngden och allvaret i de mål och uppgifter som 
ålagts det. De uppgifter som skall lösas i projektet är uppgifter som rör 
arbetslöshet och segregation, medinflytande och delaktighet. Det finns 
redan en samhällelig organisation som arbetar med dessa uppgifter, men 
alla är medvetna om att detta är så komplicerade frågor och svåra upp-
gifter, att denna organisation inte förmår avhjälpa dessa. De mål som 
formuleras för projektet är i sig inte rimliga med den organisation och 
de resurser som ställs till projektets förfogande. Slående är också att 
man inte heller vänt sig till de professioner som i regel handhar dessa 
områden, utan man överlåter dessa mål till en tillfällig projektorganisa-
tion och ett antal eldsjälar. Det enda svar som jag kan tänka mig är att 
man egentligen inte ställer krav på att projektet skulle kunna lösa dessa 
problem utan att de finns där för att samla intressenter kring projektet, 
och kanske inte minst ta hem de statliga medel som finns att få för ett 
projekt som redan finns och som man vill driva vidare. Jag har trots det 
kunnat konstatera genom mitt utvärderingsarbete att kommunens ansva-
riga politiker och tjänstemän är mycket tillfredsställda och nöjda med 
projektets arbete. Dels kan det bero på vad som tidigare sagts om att 
man redan investerat så mycket engagemang i projektet, dels i att det 
spridits så mycket positiv information om det, men framför allt kanske 
för att det har lyckats utgöra en arbetsplats för ett antal personer och för 
att det svarat mot de förväntningar som man uppfattar som rimliga i 
förhållande till de få resurser det ändå fått. Sett på detta vis träder de 
storstilade och krävande målformuleringarna tillbaka och får en dekora-
tiv roll, nödvändiga för att sjösätta projektet men med föga beröring 
med verkligheten och de förväntningar man anser sig kunna ställa på 
projektet.   
 
Kooperativet Latitud har många av de särmärken som utmärker projekt, 
men det är ändå olika de flesta projekt i att det vill efterlikna ett koope-
rativ. Det är visserligen inget äkta kooperativ, eftersom det dels både 
styrs av den kommunala organisationen och har en politiskt tillsatt styr-
grupp och även stöds med kommunala medel, men det har också en 
egen styrelse. Det är emellertid endast några få av dem som arbetar i 
kooperativet som ingår i styrelsen och som har medel att påverka denna 
eller som ens är medlemmar i kooperativet. Kooperativet lever i gräns-
landet mellan offentligt och privat, mellan att vara del av en kommunal 
förvaltning, ett projekt eller en affärsverksamhet. Det är beroende av 
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statliga och kommunala bidragsformer, såväl som av affärsuppgörelser 
med privata och kommunala uppdragsgivare. Kooperativet är allt på en 
gång och är därigenom svårt att artbestämma, men också exempel på 
företeelser som återfinns överallt och som kan växa upp genom att det 
redan finns gränsområden såsom projektverksamheter och genom den 
offentliga förvaltningens önskan att komma loss från gamla former och 
söka sig ut i ett gränsland. 
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Kapitel 5. Den inre kontexten - två dagar 
på arbetsplatsen Latitud 

I detta kapitel beskrivs arbetet och vardagen i kooperativet Latitud un-
der två arbetsdagar, dels en dag under ett tidigt skede och en dag två år 
senare. Anledningen till att jag valt att skildra kooperativet med två års 
mellanrum är att jag velat lägga in en tidsaspekt i Latitudstudien och 
därmed kunna följa på vilket sätt kooperativet förändrats - eller inte 
förändrats - under tid. 
 
Min avsikt med detta kapitel är att beskriva den kontext, som männi-
skorna i kooperativet Latitud lever och arbetar i, för att man som läsare 
skall kunna förstå människorna och deras ageranden och utsagor i rela-
tion till deras vardag och arbete i den sociala enhet som arbetsplatsen 
utgör. Beskrivningen av de båda dagarna i kooperativets liv och vardag 
bygger på fältanteckningar från mina besök i Latitud. Man kan se dessa 
båda dagar som två stickprov ur kooperativets dagliga liv, där vardagli-
ga och ofta återkommande arbetsuppgifter skildras, liksom den dagliga 
samvaron mellan dem som arbetar i kooperativet i dess inledningsskede 
och två år senare. 
 
Till att börja med byggde kooperativet vidare på de uppgifter som EU-
projektet Gröna Jobb hade skapat. Man arbetade med sopsortering i 
området och med städning. Därefter utvidgades arbetsområdet till att 
även omfatta magasineringar och flyttningar. Kooperativet arbetar ock-
så med att rensa sly och röja upp på uppdrag av bostadsområden och 
andra uppdragsgivare. Bland uppdragsgivarna finns även socialförvalt-
ning och kronofogdemyndighet, vilket innebär att kooperativet sköter 
flyttningar och städningar efter att hyresgäster vräkts eller av andra skäl 
tvingats flytta. Antalet städuppdrag har ökat konstant under kooperati-
vets verksamhetsår och i uppdragen finns förutom flyttstädningar av 
ovan nämnda slag även städningar åt privata uppdragsgivare, åt hyres-
bolagen och kommunen. Förutom lägenheter, kontor och skolor städar 
kooperativet även trappor åt fastighetsbolag. Under 2003 började koo-
perativet även att åta sig städning inom hemtjänsten. Kooperativet har 
också ansvarat för uppsättning av brandvarnare och batteribyten åt 
kommunens större fastighetsägare.  
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En dag på Latitud – så som den kunde gestalta 
sig i ett tidigt skede 
Den dag som jag skildrar bygger på mina besök i Latitud under flera 
dagar under vintern och försommaren 2001. De händelser som jag 
skildrar har alltså inte skett en och samma dag, varför vardagen kan ge 
intryck av att vara mera händelserik än vad som varit fallet. 
 
Kooperativet har sina lokaler i en låg tegelbyggnad i ett av kommunens 
yttre bostadsområden, vilket byggdes på 1970-talet inom det s k mil-
jonprogrammet. I byggnaden finns också områdets gemensamma tvätt-
stuga, en kioskbutik och områdets elcentral. Bostäderna i området är 
grupperade kring två långa gator och utgörs av relativa låga huslängor. 
Flera fönster gapar tomma och visar på outhyrda lägenheter, framför 
allt i de hus som ligger närmast kooperativets lokaler. Bostadshusen 
ligger relativt glest och på kartan kan man se att det finns mycket 
grönyta mellan husen. På kartan förefaller området luftigt och grönt, 
husen är ganska glest placerade och inte heller så många. När man står 
på marken bland husen får man dock ett annat intryck, då bostadshusen 
har stora och likformiga fasader. Ytorna erbjuder ingen variation och 
huskropparna ter sig därmed massiva och dominerar över grönytorna 
mellan husen. Även den låga tegelbyggnaden vid sidan om bostadshu-
sen ger ett massivt och kompakt intryck och bryter inte av mot den 
omgivande arkitekturen. Vid sidan om entrén i stål och glas finns 
byggnadens enda fönster. Direkt innanför dörren finns kooperativets 
gemensamma lokal, som får sitt dagsljus genom fönsterglasen i dörren. 
Rummet domineras av ett stort bord, och runt detta står ett tiotal stolar. 
Vid ena långväggen finns köksskåp, en diskbänk, kokplattor, en mik-
rovågsugn och kombinerad kyl och frys. En elektrisk kaffebryggare 
står vid sidan av diskbänken. På bordet står en stor sockerskål och de 
båda lokaltidningarna, som har hämtats in ligger också där. På lång-
väggen mittemot köksavdelningen hänger några oljemålningar med 
motiv från staden tillsammans med en karta över området och skisser 
över hur byggnaden skall disponeras efter det att den byggts om för att 
bättre tillgodose områdets och kooperativets behov av möteslokal. På 
väggen finns också en dörr som leder till elcentralen. Möblerna i rum-
met har några år på nacken och ger intrycket av att ha plockats ihop 
från ett förråd med möbler som blivit över från kontor, som modernise-
rats. Mittemot entrédörren finns ytterligare en dörr, som leder till tvätt-
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stugan och därifrån hörs hela dagen röster och skratt från kvinnor och 
barn och ljudet av barn som springer runt och leker. Till höger om en-
trédörren finns krokar och hyllor för ytterkläder och dörrar till toaletter 
och omklädningsrum. Till höger finns ett litet kontor och i detta finns 
även byggnadens enda fönster. En dörr mellan kontoret och det stora 
rummet leder vidare till fler toaletter och omklädningsrum. 
 
Klockan är cirka halv åtta på morgonen och några män sitter redan runt 
bordet med kaffekoppar framför sig. Männen är i varierande ålder och 
merparten talar ett språk som jag inte kan identifiera. En kvinna, Karin, 
står vid diskbänken och dricker sitt kaffe. Stämningen är lugn och den 
äldste av männen, Karl, berättar på svenska om de arbetsuppgifter som 
väntar männen under dagen. En av de yngre männen ser trött ut och de 
andra skämtar med honom om att han inte får sova på nätterna sedan 
han fått en liten son. Ytterligare en kvinna kommer in och de båda 
kvinnorna plockar ihop den utrustning de behöver för att ge sig ut på 
sitt städarbete. Karin har berättat för mig att de har mycket att göra och 
under den stund som hon har varit i rummet har hon inte satt sig ned, 
utan givit ett intryck av att vara upptagen och sysselsatt. Så fort kolle-
gan kommit in gör de sig klara och ger sig iväg och de ger intrycket av 
att ha mycket att göra. 
 
För männen som är kvar börjar dagens arbete med att gå igenom sop-
rummen i området, kontrollera att sopsorteringen sköts och sätta upp 
nya skyltar och instruktioner om de gamla ramlat ned. Innan de ger sig 
ut samlas några på kontoret hos projektledaren, Urban, och går igenom 
vad som skall göras. Det tar även en stund att förse sig med skyltar, 
sax och tejp. Fyra av männen går ut på rundan, som återkommer varje 
vecka. Karl talar under tiden med den unge fadern om att den person, 
som har en arbetsmarknadsplacering på servicehemmet snart skall slu-
ta och Karl anser att det vore ett lämpligt arbete för Adam. Han moti-
verar det med att denne är lugn och att det skulle innebära att han skul-
le få lära sig ett arbete och få en praktik som han sedan kan använda 
när han söker arbete. Adam låter honom tala men säger ingenting och 
visar inget intresse för förslaget. Under dagen återkommer Karl till 
detta ämne och försöker övertyga Adam om att det vore bra, och Adam 
låter honom prata men nappar inte på förslaget. Under lunchrasten talar 
jag med Adam och han berättar då att han har varit i Sverige i sex år 
och under denna tid har han haft praktik på praktik. En av de andra 
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männen går in i samtalet och berättar att han har samma erfarenhet av 
återkommande praktik och han förklarar gången för mig; kurs, praktik, 
kurs, praktik. En gång hade han tur och fick en lång praktiktid på tio 
månader på ett och samma ställe där han trivdes, men de hade inte råd 
att anställa honom.  
 
Fyra män går ut och kontrollerar soprummen. Arbetet räcker egentli-
gen för en och är redan för mycket för två. Karl är sysselsatt med att 
berätta om kooperativet för mig och visa området. Elias är först inne i 
varje soprum, inspekterar att hyresgästerna lagt soporna i rätt tunna 
och att anslagen sitter på plats. Är något anslag borta är det han som 
ersätter med ett nytt eller letar reda på det bland tunnorna och sätter 
upp det igen. En av männen bär tejp och sax och finns till hands när 
Elias behöver något av det och den fjärde mannen i sällskapet har inte 
fått eller tagit på sig någon uppgift. Vi går runt i lugn takt och Elias är 
hela tiden i täten och först in i varje soprum och kontrollerar hur det 
står till.  
 
Vid tiotiden avbryts rundan för kafferast och vi går in i kooperativets 
lokal. Någon sätter på kaffebryggaren och matsäckspaket tas fram ur 
kylskåpet. När Karl är i rummet förs samtalet på svenska men så fort 
han går ut övergår det till arabiska eller assyriska. Elias är den ende av 
de irakiska männen som inleder ett samtal med mig. Han berättar om 
hur han har lärt sig svenska på flyktingförläggningen och genom SFI-
kurser, och hur han hela tiden aktivt arbetar med att snappa upp ord 
och uttryck för lära mera utav de personer, som han möter och som är 
svensktalande. Han säger att han förstår bra, men att han har svårt att 
uttrycka sig. Elias har arbetat som lärare och rektor i den stad i norra 
Irak, där han bodde innan han flydde. Han och hans familj i egenskap 
av att tillhöra en kristen minoritet flydde undan förföljelse från den 
muslimska majoriteten. Han säger också att den dag som Saddam Hus-
sein lämnar sin post vill han återvända hem. Elias har fru och två barn 
och bor i ett bostadsområde med hög andel invandrare nära centrum. 
Han berättar också att han är aktiv medlem i den assyriska föreningen 
och i kyrkan och han frågar mig varför svenskarna aldrig går i sina 
kyrkor. Han lyssnar och frågar och undrar över kyrkans ställning och 
roll i det svenska samhället och det är tydligt att detta är en frågeställ-
ning som han har undrat mycket över och att han tycker att svenskarna 
har fjärmat sig från sin religion. 
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Efter rasten går männen en runda i området och till en del har det syftet 
att visa mig runt på det arbete som utförs av männen i kooperativet. Av 
de män som vistas där är endast projektledaren anställd, de övriga har 
placerats där genom olika arbetsmarknadsåtgärder och deras löner be-
talas genom dessa. Några, såsom Elias, Firat och Habib, som just nu är 
hemma på besök i Irak, har själva begärt att komma dit och har vid det 
här laget fått sina placeringar förlängda. Andra såsom Adam har anvi-
sats en praktikplats på sex månader. De irakiska männens språkkun-
skaper varierar. De talar med varandra på något av sina gemensamma 
språk så fort de talar sinsemellan. Den ende av dem som själv tar kon-
takt för att använda det svenska språket är Elias. Under rundvandring-
en är det Karl som tar på sig att visa mig runt och det framgår att han 
ser sig som arbetsledare för männen, medan projektsamordnaren Urban 
har fullt upp med att sköta kooperativets kontakter med uppdragsgiva-
re, kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen. 
Hans dagar innebär många telefonkontakter, att åka runt och bedöma 
arbeten, planera arbetet, räkna på anbud och sköta kooperativets eko-
nomi. Behovet av städtjänster ökar stadigt och inom den sidan är nu 
två kvinnor anställda av kooperativet, vilka har fullt upp med arbete 
och man behöver därför rekrytera mer personal. 
 
Under rundvandringen besöker vi ett servicehem där kooperativet hjäl-
per vaktmästaren genom att placera en praktikant hos honom, och Karl 
försöker nu övertala Adam att gå in och lära sig denna syssla. Även 
låg- och mellanstadieskolan i området får handräckning av kooperati-
vet, som också sköter den yttre miljön på skolan. Männen demonstre-
rar den maskinpark som finns där och som de hanterar i arbetet samti-
digt som de skämtar om att de skall gömma en trädgårdstraktor för 
Habib, när han kommer tillbaka från ett besök i sitt hemland, eftersom 
han är särskilt förtjust i att köra den. 
 
Vid lunchtid går vi tillbaka till samlingslokalen. En ung man, Jaakko 
som inte följt med på någon av turerna visar sig ha gått hem under ti-
den med förevändningen att han var sjuk, något som Karl kommenterar 
att han inte är övertygad om. Någon av de andra säger att han inte var 
på humör idag. Karl talar lite igen med Adam om arbetet på service-
hemmet och att han skulle passa för det eftersom han till skillnad från 
Jaakko är lugn och passar ihop med gamla människor. 
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Männen värmer sina matlådor i mikrovågsugnen. Någon sätter på kaf-
febryggaren och i ett hörn står TV-apparaten på utan att någon tar nå-
gon notis om den. Någon av männen vänder sig till mig och frågar om 
jag kommer tillbaka också nästa dag, och trots att språket begränsar 
oss är det tydligt att de inte har någon invändning mot min närvaro. 
När jag skall ta en kopp kaffe hindras jag av Elias, som säger att han 
skall bjuda mig på äkta arabiskt kaffe. Karl försvinner hem på lunch, 
men säger dessförinnan att på eftermiddagen skall de vara kvar i loka-
len för att Bosse och Annika från SFI skall komma på besök och un-
dersöka om det kan finnas plats på kooperativet för ytterligare en prak-
tikant. Elias säger genast att hans fru är intresserad av att komma dit 
och arbeta. 
 
Männen sitter kvar vid bordet, de har ätit färdigt och plockat ihop sina 
matlådor och diskat och någon av dem har sopat golvet. Elias kommer 
med kaffe till mig och slår sig ned bredvid mig och frågar mig nu hur 
det kommer sig att så många svenska äktenskap slutar med skilsmäs-
sor. Det framgår att han har uppfattningen att de flesta äktenskap slutar 
så och hans uppfattning är tydlig att det inte är bra. När vi talas vid får 
jag en känsla av att detta är en fråga som diskuteras i hans omgivning 
och att man även fruktar att det är en utveckling som kan drabba dem, 
som integreras i det svenska samhället.  
 
Det blir tyst kring bordet bland männen klädda i kooperativets blåa 
byxor och jackor med Latituds emblem på ärm och bröst. Även mössa 
och varma kängor ingår i den arbetsklädsel som alla i kooperativet bär, 
med undantag för projektsamordnaren som ofta går i civila kläder. Ur-
ban är inte på kontoret men han ringer och säger att han kommer sena-
re när han har hämtat Karin och Anna från deras städning. Några av 
männen går ut och röker medan de väntar och Elias försvinner in i ett 
förråd. Han kommer tillbaka med en ficklampa som inte fungerar. Den 
cirkulerar runt mellan männen en stund innan den kommer tillbaka till 
Elias, som tar isär den och undersöker varför den inte fungerar, lagar 
den och sedan sätter samman den igen. Telefonen ringer på kontoret 
och Karl svarar och jag hör honom säga: Urban kommer snart och då 
ringer han upp, jag är bara någon sorts förman här. 
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Efter en stunds väntan kör en bil fram och stannar alldeles utanför 
glasdörrarna och en storvuxen man, Bosse och en yngre kvinna, Anni-
ka stiger ut ur bilen och går in i rummet. Bosse slår sig ned vid ena 
kortändan på bordet, skjuter bak stolen, lägger ena benet över det andra 
och lutar sig bakåt. Under det samtal som följer för han hela tiden or-
det, talar, frågar och svarar ibland själv också. Han skämtar, förhör sig 
om männen och ger sken av att veta mycket om dem. Under den timma 
som går medan Bosse och Annika är i rummet för han hela tiden ordet 
och behärskar scenen. Bilen som kördes ända fram till porten kommen-
teras, liksom hans mobiltelefon av senaste modell och som också vid 
ett tillfälle cirkulerar runt bordet och beundras av männen. Vid ett till-
fälle vänder sig Bosse till Elias och klappar honom på axeln och berät-
tar om när denne sökt ett arbete och inte kunnat svara korrekt på frågan 
om han var arbetslös. Elias ler bara tyst utan att säga något. 
 
Under den dryga timme som Bosse och Annika är på kooperativet är 
det ingen fråga som avhandlas och det skäl som förespeglades, nämli-
gen att utröna om kooperativet skulle kunna få ta emot ytterligare en 
praktikant ventileras inte. Bosse introducerar emellertid Annika med 
orden att hon i fortsättningen skall ta över en del av hans arbete och att 
han därför visar henne runt och besöket är alltså en demonstration av 
hur han hanterar sin yrkesroll. 
 
Under besöket kommer Urban tillbaka efter att ha hämtat Karin och 
Anna. De båda kvinnorna, som har varit ute och städat kommer in 
snabbt och lämnar ifrån sig smutsiga moppar och städattiraljer innan 
de försvinner hem till sig. Anna har gjort färdigt det arbete hon hade 
under dagen, medan Karin skall hem och äta sen lunch. En halvtimma 
senare är hon tillbaka, tar en kopp kaffe stående vid diskbänken och 
skyndar sig sedan att plocka ihop städredskap för nästa uppdrag och 
ger sig iväg. Karin har en stor arbetsuppgift framför sig och kommer 
inte att vara klar förrän vid niotiden på kvällen. På min fråga hur hon 
orkar det skrattar hon bara och säger att det är ingen fara, hon tycker 
att det är roligt att arbeta. 
 
Efter besöket plockar männen ihop sina saker och avslutar dagen. Ur-
ban och Karl säger att det kanske är lite tidigt men att det inte är lönt 
att sätta igång med något nytt arbete. 
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En dag på Latitud två år senare 
Denna skildring bygger på mina besök i kooperativet cirka två år sena-
re, vintern och våren 2003. Även denna skildring bygger på flera olika 
dagar, som fått bilda en fiktiv dag i kooperativets liv vid denna tidpunkt. 
 
Efter många och långa förseningar är äntligen bostadsområdets gemen-
samhetsanläggning ombyggd, och kooperativet har kunnat flytta tillbaka 
in i den igen efter att under mer än ett år haft ett tillfälligt arbetsutrym-
me i en närbelägen fyrarumslägenhet. Där hade de det trångt och be-
svärligt utan ordentliga förråd och var tvungna att släpa alla redskap och 
material uppför två trappor. Nu är kooperativets lokaler fräscha och 
ändamålsenliga och har entré rakt ut till parkeringsplatsen framför 
gemensamhetsanläggningen. Kooperativets utrymmen är disponerade 
på i stort sett samma sätt som före ombyggnaden, men i köksavdelning-
en står nya vitvaror och även en ny diskmaskin. Möbleringen är den-
samma som förut med samma bord och stolar och till och med socker-
skålen har återfunnit sin gamla plats mitt på bordet. Toaletter och 
duschrum är nyrenoverade och i ett särskilt grovtvättrum står en alldeles 
ny specialtvättmaskin, där städgruppen tvättar sina moppar. Den stora 
tvättstugan är borta och i stället finns en stor och ljus samlingslokal, 
som hyresgästerna i området kan få låna gratis, om de bara bokar den i 
tid och lägger en depositionsavgift på 500 kronor. Hanteringen av bok-
ning och nycklar sköts av kooperativet. Under dagtid har den lokala 
folkhögskolan undervisning för en grupp invandrare i det stora sam-
lingsrummet och i ett mindre grupprum, som ligger vid sidan av Lati-
tuds kök, där områdets elcentral tidigare hade sin plats. Samlingslokalen 
har dörrar som leder raka vägen ut, men varje dag är det ändå flera av 
folkhögskolans kursdeltagare som föredrar att gå genom Latituds loka-
ler både när de kommer och när de skall gå hem och när de skall ta rök-
paus. 
 
Utanför glasdörrarna står tre bilar med kooperativets emblem, som man 
långtidshyr och som används för att transportera de olika arbetslagen till 
dagens arbete. Karin använder en av dem för att köra städlagen till sina 
arbetsplatser och de andra används av männen, när de skall ut på olika 
uppdrag. Elias har nu tagit sitt körkort på svenska efter att ha missat det 
första teoriprovet med endast något enda poäng. Habib har också tagit 
körkort och i gruppen av män finns nu också Erik, Per och Rora, som 
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kan köra bil. Anders har också kommit tillbaka efter att ha varit borta ett 
tag och i gruppen finns även en yngre man, Ove. Firat och Yusef är ut-
lånade till fastighetsbolaget som fastighetsskötare och tillbringar sina 
arbetsdagar tillsammans med sina arbetslag där. Lasse, som varit knuten 
till kooperativet under flera månader men som varit utlånad till skolan 
för att arbeta som vaktmästare, är tillbaka men skall snart sluta, då hans 
tid inom aktivitetsgarantin börjar närma sig sitt slut.  
 
Arbetet med städningar växer och i gruppen med kvinnor är nu Karin 
och Fatima fast anställda. Vera och Elin är två unga flickor som arbetar 
framför allt med trappstädning. Anna och Maria arbetar tillsammans 
med flyttstädningar och de är nästan aldrig inne i kooperativets lokaler 
utan åker själva i egen bil till och från sina uppdrag. Amina och Eeva är 
två nya kvinnor, som arbetar med trappstädning och inom hemtjänsten. 
Amina är en mörk och tystlåten kvinna i fyrtioårsåldern som kommit 
som praktikant genom arbetsförmedlingen genom eget initiativ och 
Eeva är timanställd. Ytterligare två kvinnor, Elisabet och Lena, timan-
ställs när kooperativet fått in flera uppdrag än kvinnorna hinner med.   
 
Kooperativet Latitud har fortsatt med samma arbetsinnehåll och männen 
arbetar med flyttningar, magasineringar, monteringar av brandsläckare, 
sopsortering samt skötsel av yttre miljö i bostadsområdet och på entre-
prenad på andra områden. Kooperativet har även utvecklat samarbetet 
med den kommunala fastighetsägaren och går in med vikarier både för 
fastighetsskötare och för lokalvårdare. Kvinnorna har fullt med arbete 
sedan kooperativet tagit över trappstädning i området, städning av ett 
gruppboende samt av en mindre skolenhet. Kooperativet har fått kon-
trakt med kronofogdemyndighet och socialförvaltning om flyttningar 
och städningar i samband med vräkningar. Dessutom har det kvar städ-
ningen av folkhögskolan och har just avtalat med socialförvaltningen 
om städning inom hemtjänsten i området. I samband med dessa arbeten 
har det blivit tydligt att kooperativet måste kunna arbeta under tystnads-
plikt och Urban har låtit översätta en blankett med försäkran om tyst-
nadsplikt som männen och kvinnorna har fått fylla i och underteckna. 
Under senare tid har kooperativet fått flytta kvinnor som utsatts för för-
följelse av sina män och familjer och i dessa fall har Urban skött arbetet 
och förflyttningarna helt på egen hand sedan han förstått att de irakiska 
männen blivit ansatta av sina landsmän för att avslöja vart kvinnorna 
tagit vägen. Elias, som till en början städade folkhögskolan tillsammans 
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med Fatima och även åtog sig andra städuppdrag arbetar nu inte alls 
med städning.  
 
Dagens arbete startar vid halv åttatiden på morgonen med att kooperati-
vets medlemmar samlas över en kopp kaffe och dagens tidningar. Elias 
och Fatima har kommit till arbetet tillsammans och kan komma tidigt 
nu, när Elias kan låna hem en av bilarna över natten. Habib sitter och 
stavar sig igenom annonserna i dagens lokaltidning och frågar om för-
kortningar som han inte riktigt förstår. Ove sitter också vid bordet och 
talar om att han är orolig för att han inte skall få förlängd praktik på 
kooperativet sedan hans anvisade tremånadersperiod tagit slut. Även 
Rora och Anders väntar på besked om de skall få fortsätta och de är alla 
oroliga för att de skall tvingas gå hem till sysslolöshet igen. Erik där-
emot har själv begärt att få sluta eftersom han inte trivs, då han är van 
vid att arbeta mera självständigt. Han vet inte vad han skall göra sedan 
hans period på kooperativet är slut och säger att troligen blir det fråga 
om att stämpla en tid, men att han inte är beredd att gå för långt ned i 
inkomst. Urban är fullt upptagen med telefonsamtal och planering av 
dagens och de närmast följande dagarnas arbete. Karin kommer infa-
rande, hon bor i området och har just varit hemma och gjort i ordning 
frukost åt sin son, och hon ställer sig vid diskbänken och tar sig en kopp 
kaffe. Karin har redan tidigare varit en vända på arbetsplatsen. Ofta 
vaknar hon tidigt på morgonen och går till kooperativet vid fem-
sextiden på morgonen, skriver arbetsrapporter och fördelar ut dagens 
städarbete på kvinnorna, tar hand om tvätt, trasor och moppar, viker 
ihop och ordnar inför dagens arbete. Därefter går hon tillbaka hem, 
väcker sin son och ser till att han får frukost och kommer iväg till sko-
lan och så går hon tillbaka till kooperativet strax före klockan åtta, tar 
en kopp kaffe, lastar bilen och kör ut till dagens första arbetsplats. An-
ders är också van vid att komma tidigt och är ofta den som kokar mor-
gonkaffet. Han tar sig en kopp kaffe och läser tidningen i lugn och ro 
innan dagens arbete startar. En av flickorna i städlaget är sjuk och Karin 
diskuterar med Urban hur de skall göra, och han säger att han har fått 
tips om en bra tjej, punktlig och duktig och som också har körkort och 
som troligen kan hoppa in och arbeta. Städlaget expanderar och koope-
rativet har behov av nytt folk som kan hoppa in med kort varsel för att 
Latitud skall kunna klara av sina åtaganden. 
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Karin packar bilen och ger sig ut på arbete tillsammans med Elisabet, 
som är timanställd, och de skall utföra en lägenhetsstädning. Oftast ar-
betar Karin och Fatima tillsammans, men idag är Fatima hemma efter-
som hennes barn har lov från skolan. Även föregående dag var Karin 
och Fatima ute hela dagen och städade en lägenhet och innan de for iväg 
stack Urban åt dem pengar så att de skulle kunna handla sig en pizza till 
lunch. Dagen dessförinnan hade männen arbetat med en flyttning och 
sedan hade de bjudits på lunch av Urban på kooperativets bekostnad. 
Fatima och Karin hade råkat passera med bilen när de gick in på lunch-
restaurangen för att äta, varpå Fatima hade ringt till Elias och klagat 
över att inte kvinnorna hade blivit bjudna på lunch. Gårdagens lunch-
pengar var kompensation för att de inte hade fått lunch tillsammans med 
männen föregående dag. 
 
Per har varit ute vid bilarna och han kommer in och säger att fläkten 
inte fungerar på en av bilarna. Urban ringer omedelbart och ordnar tid 
på en verkstad och Per far iväg med bilen och återkommer efter en kort 
stund. Elias tar den tredje bilen och åker över och undersöker hur många 
lägenheter det finns i varje hus i ett bostadsområde. Han skall byta 
brandvarnare i området och behöver göra en uppskattning av hur myck-
et arbete det innebär och hur mycket tid det kommer att ta i anspråk. 
Han kommer fram till att det är tjugotvå lägenheter i varje hus vilket 
innebär att han kommer att hinna med tre hus varje dag, och han kom-
menterar att detta är mindre än hans personliga rekord, vilket är nittio 
lägenheter på en dag. Han vill börja arbetet redan följande måndag, då 
Firat skall vara färdig med sitt arbete på fastighetsbolaget och därmed 
kommer att kunna följa med honom. Urban hejdar honom med att säga 
att det inte kan gå så snabbt eftersom de måste börja med att buda om 
att arbetet skall göras. Om de skyndar sig och budar redan under dagen 
kan de som tidigast påbörja arbetet följande onsdag. Urban ger sig ge-
nast iväg hem för att skriva ut ett brev om bytet av brandvarnare, ett 
brev som Elias sedan skall dela ut. Kooperativets dator har blivit stulen 
varför Urban måste göra utskrifter hemifrån till dess att han fått en ny 
dator. 
 
Under tiden ger sig Elias och Erik, som är en spenslig man i femtioårs-
åldern, iväg och arbetar i magasinet. Det är en stor lagerlokal i ett nära-
liggande industriområde, där kooperativet byggt upp mellanväggar och 
avgränsat förrådsutrymmen som hyrs ut till företag, privatpersoner och 
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socialförvaltning och kronofogdemyndighet. Detta är en del av koopera-
tivets verksamhet som expanderat och kooperativet har just hyrt en yt-
terligare del av den stora lagerlokalen. Elias och Erik arbetar nu med att 
bygga nya förrådsrum och de arbetar snabbt tillsammans. Elias mäter 
och räknar ut virkesåtgång och mått. Erik bär och passar in och spikar. 
De har båda god koll över arbetet och de arbetar tyst och i samförstånd. 
Urban kommer förbi för att berätta att de måste avbryta arbetet vid för-
middagskaffet för att vara med och utföra en flyttning och Erik passar 
då på att diskutera det fortsatta arbetet i förrådet. Erik har förslag på hur 
det skall ske och visar på virke som han anser passar, men Urban säger 
att de skall ta billigare och sämre virke till arbetet. Urban skyndar vida-
re, men dessförinnan säger Erik att de måste vara fyra personer till arbe-
tet med flytten och att han och Elias kommer tillbaka till kooperativets 
lokal klockan halv elva. Per, Habib och Rora har varit i ett angränsande 
bostadsområde och huggit sly. Det är ett uppdrag som kooperativet har 
fått av bostadsrättsföreningen i området och som man har arbetat med 
under en tid. Arbetet är grannlaga eftersom det råder många åsikter om 
hur arbetet skall utföras och det inom bostadsområdet finns både hyres-
lägenheter, privatägda hus och radhus anslutna till bostadsrättsförening-
en. Per har gått igenom uppdragsgivarens instruktioner och karta över 
området tillsammans med Urban, och de skämtade då om att det inte 
gick att släppa Habib ensam på området eftersom han skulle kasta sig 
över arbetet och inte lämna kvar något annat än kalhuggna stubbar. De 
är ense om att de olika upplåtelseformerna gör att arbetet är känsligt 
och, att även om området behöver rensas så att ljus och luft kommer in, 
så finns det områden där de inte kan röra något alls och att arbetet måste 
utföras varsamt. Dagen innan var Per och Habib ute och köpte redskap 
till arbetet och Per var mycket nöjd med att hitta det de behövde till 
förmånligt pris. 
 
Vid förmiddagens kafferast samlas männen i Latituds lokal och även 
Vera, Elin och Amina kommer in och tar en paus från trappstädningen i 
området. På bordet dukas det upp kaffebröd, som Amina har bakat och 
haft med sig och det framgår att hon ofta har med sig bröd. De unga 
flickorna Elin och Vera sätter sig bredvid varandra och växlar några 
ord, men talar inte med någon av de andra. Vera, som är en smal och 
spenslig flicka i tjugofemårsåldern, talar om att trappstädningen är tung 
och smutsig och att det är kallt i trapphusen på vintern, men Amina sä-
ger att det är inte någon fara utan att det går bra. 
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Efter kaffet återvänder kvinnorna till trappstädningen i området, vilket 
kommer att ta hela dagen. Det är ett tungt arbete, trapporna är ofta hårt 
smutsade och innebär också att de måste bära och släpa på sina redskap 
upp och ned i trapporna. Männen åker i väg i två bilar och även Urban 
deltar i flyttarbetet. Kooperativet har ett samarbete med en man som har 
en flyttfirma och får på så sätt tillgång till såväl lastbil som erforderliga 
certifikat och tillstånd. Ägaren till firman möter upp på den angivna 
adressen. Det är ett litet bohag som skall flyttas. En ung kvinna har bli-
vit tvungen att skyndsamt lämna sin sambo och deras gemensamma 
lägenhet och hon har flyttat in sina saker tillfälligt i en väninnas källar-
förråd. Nu har hon fått en egen lägenhet i ett angränsande bostadsområ-
de. Männen bär ut hennes ägodelar från förrådet till släpkärran och Ur-
ban bär de saker, en TV-apparat och köksporslin, som är mest ömtåliga 
och värdefulla. Den nya lägenheten visar sig ligga i ett hus utan hiss, 
sex långa och sega halvtrappor upp. Männen bildar tyst och utan vidare 
diskussion en kedja. Det är inte många möbler och ingenting är särskilt 
tungt, men det är ändå många kartonger och trapporna tar på krafterna. 
Habib, som är en stor och muskulös man skämtar lite med Erik, som är 
spensligt byggd, men han gör det med gott humör. Den sista möbeln 
som skall uppför trapporna är en byrå, och Habib och Anders bär den 
från bilen fram till trappan, men där säger Anders att det är för tungt för 
honom. Habib kommenterar inte detta utan ropar bara på Per, som 
kommer och hugger tag i byrån och tillsammans bär de upp den. Flytten 
går fort och så fort som alla möbler är uppburna tar Erik, Habib och 
Anders en rökpaus. Ove har inte varit med på flytten och han har heller 
inte blivit tillsagd eller ombedd att följa med. När flytten är avslutad 
säger någon att han hoppas att Ove satt på kaffe till alla, men att det är 
nog inte så troligt och de skämtar om att han är så snål på kaffebönorna, 
som om han betalade dem själv. 
 
Karin och Elisabet åkte iväg tidigt för att städa en annan lägenhet som 
männen utrymde föregående dag. Karin tar på sig att städa de mest ned-
gångna lägenheterna och förklarar det med att hon inte är kräsmagad, 
och att en del av de andra kvinnorna har varit med om så svåra händel-
ser i sina hemländer att de inte längre tål att se blod eller otäckheter. 
Karin packar bilen själv och skall hämta upp Elisabet på vägen till lä-
genheten, men dessförinnan passar hon också på att ringa till fastighets-
bolaget och meddela att hon kommer förbi för att lämna en sladd, som 
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hon lånat. När hon närmar sig Elisabets lägenhet ringer hon upp henne 
och säger åt henne att komma ut och möta upp för att inte tappa tid. Hon 
låser upp lägenheten och släpper in Elisabet och far sedan iväg för att 
inspektera ett golv som hon behandlat föregående dag och som inte blev 
bra. Hon konstaterar att det inte kunde bli bra eftersom underarbetet var 
dåligt gjort, men vill åka tillbaka och se om det går att göra något ytter-
ligare för att få det snyggare, Under tiden börjar Elisabet arbeta i lägen-
heten, som är en enrumslägenhet med sovalkov, badrum och kokvrå. 
Köket och badrummet skall städas, medan tapeter och golv i rummet är 
så illa åtgångna att de måste bytas ut och därför inte behöver tvättas.  
 
Elisabet arbetar som timanställd på kooperativet och får i regel sig anvi-
sat 5-6 timmars arbete om dagen. Hon har tidigare arbetat på landsting-
ets tvättcentral, men blev arbetslös elva år tidigare i samband med att 
hon fick sin dotter, som hon lever ensam med. Hon har varit sysselsatt i 
flera arbetsmarknadsåtgärder och har den erfarenheten att det är omöj-
ligt att få ett fast arbete under den tid som en arbetsmarknadsåtgärd på-
går. Hon har också studerat under tre terminer på komvux, men fann att 
det inte var något som passade henne och hon vill hellre arbeta än stude-
ra. Elisabet har heller inte någon möjlighet att få läsa på utbildningsbi-
drag under de närmaste fem åren och hon vill inte ta lån för att utbilda 
sig till exempelvis undersköterska. Eftersom hon är ensam med sin dot-
ter vill hon inte heller arbeta kvällar och helger. Nu skulle hon gärna 
vilja vara kvar och få fast arbete på kooperativet med städning. 
 
När Karin kommer tillbaka granskar hon hur mycket Elisabet har hunnit 
göra och hon säger ingenting men hon visar ändå genom sitt agerande 
och tystnad att hon inte är nöjd med Elisabet arbetstakt. Karin kastar sig 
sedan över köket, som är inpyrt av smuts och fett. Hon förbereder tvätt-
ningen genom att fukta in skåpdörrar och väggar i förväg med tvättme-
del och låter det verka innan hon börjar tvätta dem. Hon har en lätt och 
smidig kropp och kan klättra på skåp och bänkar och når på så sätt ända 
upp till taket och hon arbetar metodiskt, snabbt och systematiskt och 
utan att avskräckas eller äcklas av hur smutsig och ingrodd lägenheten 
är.  
 
Vid lunchtid gör de en paus i arbetet och Karin släpper av Elisabet 
hemma hos sig på väg tillbaka till kooperativet. I kooperativets lokal tar 
Karin en snabb kopp kaffe stående vid diskbänken innan hon själv skall 
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åka hem och äta. Elias talar med henne om att han vill ha hennes hjälp 
och sällskap att åka och köpa en soffgrupp, som han har sett på en an-
nons, men först måste han visa annonsen för Fatima och höra om hon 
tycker att den ser bra ut. Karin skrattar och säger att han lärt sig av hen-
ne att det inte går att bara han bestämmer utan att han måste fråga Fati-
ma vad hon tycker. Det är det som är demokrati, säger hon bestämt. 
Vera kom in tidigare från sin trappstädning och har städat kooperativets 
lokal före lunch. Hon arbetar snabbt och effektivt utan att säga ett ord 
till någon. Hon talar sällan med någon i kooperativet förutom att hon 
ibland växlar några ord med Elin. Idag är hon förkyld och när jag frågar 
hur hon mår säger hon att hon egentligen skulle behöva vara sjukskri-
ven, men att hon inte har råd och därför har gått för länge med en rejäl 
förkylning i kroppen. Hon säger också att hon inte trivs med det tunga 
och slitsamma arbetet, men att hon snart skall börja på ett längre vikari-
at som lokalvårdare i en skola. Hon ser fram emot det eftersom det in-
nebär regelbundna åtta timmars arbetsdag, bättre lön, fasta raster och 
närmare hem, även om hon anser att vikariatet är på stadens sämsta sko-
la, där barnen är förskräckliga, bråkiga och högljudda. Vera säger att det 
beror på att det är invandrarbarn i skolan och de är alla sådana. Hon 
säger också att hon, om hon själv hade haft barn skulle ha fått hjälp av 
socialförvaltningen till sin försörjning, men nu tvingas hon arbeta och 
klara sig själv ekonomiskt. Detta är bekymmersamt eftersom hon bara 
får sex timmars arbete om dagen, vilket ger så knapp inkomst att hon 
inte har råd att åka bort eller göra någonting avkopplande på semestern. 
Hon har heller inte varit fackligt ansluten så att hon kan stämpla upp till 
heltidsarbete. En kort tid dessförinnan tvingades Vera sluta på koopera-
tivet därför att hon inte skötte sina tider utan kom för sent till arbetet, 
och hon kom tillbaka först sedan hon själv tagit kontakt med Urban och 
bett om att få återvända. 
 
Direkt efter lunchen är det dags för nästa uppdrag för männen och även 
denna gång är det en flyttning. Denna gång är det en hyresgäst som har 
vräkts från sin lägenhet och kooperativet har anlitats för att flytta ut det 
bohag som lämnats kvar och packa in det i ett förråd, som hyrs av kro-
nofogden. Det är en liten enrumslägenhet och det är inte så mycket fö-
remål som lämnats kvar, men männen vet av erfarenhet i vilket skick 
lägenheten och möblerna kan vara och Erik undrar om de behöver an-
vända handskar. Urban åker före och plockar ihop eventuella värdefö-
remål och post, som behöver tas om hand. Det visar sig vara brev från 
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myndigheter och rättsinstanser, men för övrigt finns ingenting av värde i 
lägenheten. Männen kommer senare och plockar ihop de få möbler som 
finns, en gammal nedsliten soffa, en bäddmadrass och någon stol. Lä-
genheten är mycket vanvårdad och smutsig och i ett hörn är golvmattan 
sönderbränd av att någon har eldat på golvet. Det tar inte lång tid för 
männen att packa ihop de få möblerna och samla ihop de klädesplagg, 
sängkläder och papper som ligger strödda i ett lager över hela golvet. 
De är tysta när de samlar upp och lägger ned allt i ett par plastsäckar 
och någon konstaterar att de som har bott i lägenheten har levt ett be-
drövligt liv, men för övrigt är det inte någon som undrar över hur det 
kommer sig eller vem det kan vara. Under tystnad lastar de soffan, mad-
rassen, stolarna och säckarna på släpkärran som de haft med sig och 
åker till förrådet för att lasta av dem. 
 
Erik och Habib följer inte med till förrådet utan åker direkt tillbaka till 
kooperativet för att gå veckorundan och följa upp sopsorteringen i bo-
stadsområdet. Habib tömmer fulla batterilådor, kollar att soporna lagts i 
rätt kärl och sätter upp de anslag om var sopor skall kastas, som har 
ramlat ned. Erik för protokollet över varje soprums status. De går i ett 
lugnt och fridfullt tempo, de jagar inte på men de slarvar inte heller med 
arbetet. Det är inte mycket att anmärka på och de konstaterar att sopsor-
teringen numera fungerar bra, hyresgästerna vet vad som krävs av dem. 
Habib granskar också det arbete som han gjort under den gångna som-
maren med att klippa och röja på bostadsområdets gårdar och rabatter. 
På hemvägen passerar de också Habibs kolonilott, där han odlar grönsa-
ker för sitt hushåll. 
 
Vid kafferasten på eftermiddagen sitter Ove vid bordet och leker med en 
äggklocka, han drar upp den och låter den ringa gång på gång. Elias tar 
fram ett parti nya brandvarnare, som skall laddas med batterier innan 
han kan åka ut och montera dem i ett angränsande bostadsområde. Ove 
släpper äggklockan och börjar ladda brandvarnarna med batterier till-
sammans med Elias, men det tar inte lång tid förrän han också börjar 
testa hur ljudet låter på dem. De andra i rummet säger ingenting förrän 
han har låtit ett par stycken brandvarnare tjuta och då säger de åt honom 
att sluta, men efter en kort stund måste han testa ljudet igen. Även Per 
och Erik tar sig an arbetet med att montera ihop brandvarnarna. Elias 
plockar fram nya satser och packar ihop dem som är avklarade och har 
överblicken över hur många som behöver göras i ordning. Elias har ko-
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operativets telefon kopplad till sin mobiltelefon, som han har fått av 
kooperativet, och så fort som det ringer svarar han; Latitud, Elias. Han 
har nu arbetat med att byta brandvarnare i tre månader och han har haft 
det stressigt. Just denna dag är han också trött för att han och Karin har 
arbetat föregående kväll till midnatt med att göra i ordning golvet på en 
lokal, som skall invigas under de närmaste dagarna och som nödvän-
digtvis måste bli färdigt i tid. Elias har nu bytt tretusentvåhundra brand-
varnare och han sköter det numera helt själv förutom att Urban skriver 
texten till budningen om att han skall komma och byta brandvarnare. 
Sedan gör Elias allt, kopierar texten, delar ut den, lägger upp planering-
en för arbetet, tar emot samtal och avtalar tid och åker ut och byter. Eli-
as har nu tillgång till en av kooperativets bilar för att kunna sköta 
brandvarnarna på egen hand, och det underlättar också för Fatima och 
honom att kunna åka bil till och från arbetet. Arbetet har lärt honom att 
det är stor skillnad mellan Sverige och hans hemland. Här i Sverige 
måste man vara noga med att buda i god tid och om någon säger att han 
inte kan komma och byta därför att ingen är hemma i lägenheten, så är 
det viktigt att respektera det. Han får då inte åka och byta även om han 
är i närheten och det skulle vara effektivast för honom att kunna göra 
allt arbete på en gång. I början förstod han inte det utan tyckte att det 
var viktigast att arbetet blev klart, men då blev det flera klagomål. Nu 
har Elias förstått att han måste foga sig i vad hyresgästerna säger även 
om det fördröjer arbetet. Vid fyratiden har samtliga brandvarnare fått 
sina batterier utbytta och samtliga män har kommit tillbaka från sina 
arbetsuppgifter och för männen är nu arbetsdagen slut och de lämnar 
arbetsplatsen. 
 
Efter att snabbt ha ätit sin lunch kommer Karin tillbaka, sätter sig i en 
av kooperativets hyrbilar och åker tillbaka ut på arbetet igen. På vägen 
till Elisabet förvarnar hon henne om att hon är på väg, men trots det är 
inte Elisabet färdig när Karin kommer. Innan de kan återvända till lä-
genheten skall en lågstadieskola, inrymd i ett par lägenheter i bostads-
området, städas. Det är en städning, som skall utföras på lunchrasten 
innan barn och lärare kommer tillbaka. Karin kastar sig över arbetet. 
Hon har överblick över vad som skall göras i skolan och hon gör sin del 
av städningen och lämnar över tydliga och avgränsade arbetsuppgifter 
till Elisabet, samtidigt som hon har kontroll över hur denna utför arbe-
tet. Elisabet missar en trappa, vilket inte undgår Karin, som tar städ-
ningen av den samtidigt som hon gör Elisabet uppmärksam på att hon 
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har missat den. Städningen avslutas i tid och när Karin och Elisabet 
lämnar skolan möter de lärare och elever på väg in och de växlar några 
ord. Därefter går färden till ett gruppboende för ensamstående bostads-
lösa personer. Det är en sliten och torftig miljö i ett tvåvåningshus i ut-
kanten av ett industriområde. Ursprungligen har bostäderna byggts för 
säsongsarbetare eller för personer som genomgått arbetsmarknadsut-
bildningar under 1970-talet. De båda våningsplanen rymmer korridorer 
med bostadsrum och några gemensamma toaletter och duschar på ömse 
sidor om ett kök. I dagsläget är det endast ett par personer som bor i 
huset och de håller sig inne i sina rum. Städningen här går fort och gäll-
er endast de gemensamma utrymmena såsom toaletter, duschar, kök och 
trapphus. Karin arbetar i samma snabba takt som tidigare och med hög 
effektivitet. Hennes mobil ringer vid ett tillfälle, det är Karl som ringer 
och som hon fortfarande har kontakt med, och hon talar i telefonen 
tryckt mot axeln utan att ett ögonblick förlora fart eller koncentration på 
sitt arbete. Slutligen skall städningen i den utrymda lägenheten avslutas 
under den timma som återstår av arbetsdagen. Karin går raka vägen in i 
lägenheten och börjar med att bända upp ugnsluckan som fastnat och att 
skruva in en lampa i köket. Skruvmejsel och glödlampa har hon tagit 
med från kooperativet, sedan hon sett under förmiddagen att det be-
hövts. Från väggarna dryper gulfärgat fett från stekos och cigarettrök 
och hon arbetar metodiskt med att lägga på starkt rengöringsmedel ner-
ifrån och upp, som får verka att tag innan hon tvättar rent, också det 
nerifrån och upp och sedan torkar hon torrt uppifrån och ned. På slutet 
samlar hon ihop arbetet och hjälper Elisabet, som tvättar fönstret i lä-
genheten och visar henne hur hon skall arbeta mest effektivt med skrapa 
och trasa. Hon visar henne de nödvändiga handgreppen för att arbetet 
skall gå snabbt och man skall slippa dubbelarbete. Karin betonar att 
arbetet skall utföras snabbt men effektivt och på så sätt att man inte gör 
samma sak två gånger utan utför momenten i rätt ordning och med så 
stor säkerhet att man inte behöver göra om dem. Det är också en fråga 
om energi och om att spara på sina egna krafter så att de räcker för en 
hel arbetsdag och för ett helt arbetsliv. Grundprincipen är mycket enkel 
och är en fråga om att arbeta i rätt ordning och göra arbetet i rätt rikt-
ning och att låta redskap och rengöringsmedel arbeta för sig. De flesta 
som arbetar i kooperativet har inte gått någon städutbildning utan det är 
Karin som har lärt upp dem. Det går till så att hon låter dem göra arbetet 
först och så ser hon hur de bär sig åt, och sedan visar hon hur de skall 
göra för att det skall bli bra. Då har de själva fått försöka och har något 
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att utgå från och förstår varför de skall göra på ett annat sätt, och hon 
springer inte heller före och tjatar utan det skall finnas fog för att de 
behöver förbättra sin teknik. Samtidigt ser hon vilka som har fallenhet 
för arbetet och som kan arbeta tillräckligt snabbt och effektivt och nog-
grant och som därför kan få fortsätta att arbeta i kooperativet. 
 
Elisabets arbetsdag är sedan slut och på väg tillbaka till kooperativet 
släpper Karin av Elisabet hemma hos sig. Därefter åker Karin till koo-
perativet, plockar ur bilen, lägger dagens använda trasor och moppar i 
tvättmaskinen, både de som hon och Elisabet har använt och de som de 
andra kvinnorna har förbrukat under dagen. Hon ser också över vilka 
arbeten som väntar för städlaget under morgondagen och börjar fundera 
över hur arbetet skall fördelas på dem som är i tjänst.  

Kontextens betydelse 
I redogörelserna av arbetet på kooperativet Latitud har jag strävat efter 
att ge två faktarika beskrivningar av vardagen inom arbetsplatsen. Man 
kan se skildringarna som ett stickprov ur kooperativets löpande verk-
samhet. Min strävan har varit att skildra arbetsuppgifter, som ofta åter-
kom och utgjorde kooperativets huvudsakliga arbetsuppgifter, och hur 
dessa arbetsuppgifter hanterades av dem som arbetade inom kooperati-
vet. Jag har också velat skildra samvaron inom kooperativet, de männi-
skor som fanns där och deras förhållande till varandra och till arbetet. 
Detta kapitel utgör en synkron skildring i det att det skildrar ett tvärsnitt 
av kooperativets vardag, medan följande kapitel är diakrona och skildrar 
livet och arbetet i Latitud över tid. I teorierna kring legitimt perifert del-
tagande och lärande i en handlingsgemenskap betonas lärandet i en kon-
text, i det vardagliga arbete och liv där individen lever sina dagar och 
utför handlingar i social samvaro tillsammans med andra människor. I 
de närmast följande tre kapitlen (kapitlen 6, 7 och 8) kommer jag att 
söka förklara och beskriva kollektivet inom kontexten Latitud utifrån ett 
perspektiv av lärande i en social kontext, i enlighet med den teoriram 
som formulerats av Lave och Wenger (1991) och som tillämpats av 
Wenger med betoning på lärande i en handlingsgemenskap (1990, 
1998) och Österlund (1996). I det därpå följande kapitlet (kapitel 9) 
söker jag beskriva och förklara enskilda individers lärande. Den metod 
som jag valt för Latitudstudien bygger därför på studier av och närhet 
till individernas dagliga praktik och samtliga dessa kapitel hämtar sin 
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empiri från observationer, samtal och intervjuer med dem som arbetade 
i kooperativet Latitud.
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III. LÄRANDE 

Kapitel 6. Den vardagliga praktiken 

Grundvalen för livet inom Latitud är vardagens arbete. Vilka arbets-
uppgifter utför människorna och på vilket sätt och under vilka villkor 
arbetar de? Hur introduceras nykomlingar och hur fördelas arbetsupp-
gifterna mellan dem, som arbetar i kooperativet och vilka krav ställs på 
hur väl uppgifterna genomförs? Dessa frågor är centrala för den teori 
kring legitimt perifert deltagande, som jag valt som raster för att sila 
mina data från Latitud igenom. I detta kapitel kommer jag att redogöra 
för vad jag har funnit när jag följt det dagliga livet inom Latitud och 
hur jag tolkar mina data utifrån Lave och Wengers (1991) teori kring 
legitimt perifert lärande. I föregående kapitel har jag skildrat livet i 
Latitud under två dagar, varav den ena hänför sig till kooperativets 
allra första månader och den senare när arbetsplatsen utvecklats och 
funnit sin form två år senare. Dessa skildringar och vad som hände där 
är ämnade att ge läsaren en bakgrund till detta och följande kapitel. 

Arbetet inom kooperativet Latitud 
Inom Latitud finns, som jag kunnat identifiera huvudsakligen följande 
uppgifter; ledning av verksamheten med kontakter gentemot kommun 
och uppdragsgivare, planering och fördelning av arbetet, städarbeten, 
arbete med sopsortering, röjning och skötsel av yttre miljö i bostads-
området och på andra platser. I kooperativets senare skede har också 
flyttningar, magasinering och byte av brandvarnare i ett bostadsbolags 
lägenheter tillkommit. Inom städsektorn har förutom vanliga flyttstäd-
ningar av lägenheter och städning av folkhögskolans lokaler tillkommit 
ytterligare städningsuppdrag; trappstädningar, saneringsstädningar av 
lägenheter där innehavaren avhysts, städuppdrag inom hemtjänsten och 
vikariat för det kommunala fastighetsbolagets lokalvårdare, framför 
allt för dem som städar på skolorna.  
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Kooperativets utveckling under två års verksamhet 

I kooperativets tidiga skede fanns det inte så många arbetsuppgifter för 
männen och följden blev att även om alla följde med på ett arbetsupp-
drag räckte inte uppgifterna till alla. I det senare skedet finns det fler 
uppgifter och alla deltar i det praktiska arbetet förutom Ove, som i regel 
stannar kvar i kooperativets lokal. Städarbetet har däremot hela tiden 
krävt att den personal som funnits tillgänglig arbetat snabbt och effek-
tivt och eftersom dessa uppdrag hela tiden vuxit i omfattning har grup-
pen som arbetar med städningen också hela tiden vuxit i antal.  
 
Under de två år som gått mellan skildringarna av kooperativet har anta-
let uppdrag ökat och därmed också antalet personer som är sysselsatta 
inom kooperativet. Flera av dem som var där vid mina första besök är 
fortfarande kvar när jag återkommer. Förutom Urban och Karin och 
Anna finns hela gruppen av män från samma stad i norra Irak kvar, 
nämligen Elias, Firat, Habib och Yusef. Nya män och kvinnor har till-
kommit och många har passerat genom kooperativet.  
 
De uppdrag som tillkommit är av samma art och karaktär som de, som 
kooperativet hade från början. Kooperativet har inte ändrat inriktning, 
bytt verksamhetsfält eller utvecklat sig mot mera kvalificerade och 
avancerade uppgifter. Mest har antalet städningar vuxit, men även om 
det rör sig om fler uppdrag utgörs merparten av tunga och slitsamma 
städuppdrag och det är uppenbart att flera är att hänföra till livets 
skuggsidor såsom alla saneringsstädningar, städning av ungkarlshotell 
och trappstädning i ett av Stadens mest segregerade områden. Koopera-
tivet har inte avancerat inom attraktiva städområden såsom städning av 
kontor och fräscha arbetsplatser eller mera avancerade städuppgifter 
såsom golvvård, där det behövs kvalificerad arbetskraft. Arbetsuppgif-
terna inom männens sektor håller sig ännu tydligare inom området 
okvalificerat arbete, arbete som behöver utföras, men som inte kräver 
erfarenhet eller utbildning, såsom flyttningar, röjningar, magasinering 
och sophantering. Det är i de flesta fall sådana uppgifter som de flesta 
ordnar för sig själva, men också kan avlasta sig om det finns någon till-
hands som är villig att åta sig arbetet. Många av dessa uppgifter som 
tillkommit berör också samhällets bakgård såsom flertalet flyttningar 
och magasineringar på uppdrag av socialtjänst och kronofogdemyndig-
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het sedan hyresgästen vräkts. Såväl kvinnorna som männen inom Lati-
tud får härigenom inblick i många tragiska livsöden.  

Arbetets art 

Utmärkande för männens och kvinnornas arbetsuppgifter är att det är 
fråga om kroppsarbete. Kvinnornas arbete utgörs av uppdrag som har 
ett pris och som någon är beredd att betala för, medan männens upp-
gifter är mera flytande mellan uppdrag och konstruerade uppgifter. 
Kooperativet rör sig inom ett fält mellan offentlig upphandling och 
samarbete med bostadsbolagen och kommunen och får sina flesta 
uppdrag av någon av dessa senare. Inom städningen innebär detta att 
kooperativet vid slutet av min studie tagit över trappstädning inom 
näraliggande bostadsområde från bostadsbolaget och att man fått kon-
trakt på saneringsstädningar av lägenheter, att man går in och utför 
städning inom hemtjänsten inom området och sätter in korttidsvikarier 
för lokalvårdarna i skolorna. Man kan alltså konstatera att kooperati-
vet tagit på sig tunga och icke attraktiva städuppdrag och att man age-
rar som en personalpool för det kommunala fastighetsbolagets lokal-
vård i skolorna, som därigenom kan slimma sin personalstat. Karin är 
också medveten om att kooperativet inte har särskilt attraktiva städ-
uppgifter att erbjuda. 
 

I: Har ni något att locka dem med? 
Karin: Vadå, locka dom med, det är bara trappor och skolor, och det 
är väl inte så roligt att gå år ut och år in med. Så dom får komma ut 
på lite lägenhetsstädningar för att komma bort från trapporna lite 
grand. 

 
Männens arbete är till en del av liknande art och har också sin grund i 
överenskommelser och upphandling med bostadsbolag och kommuna-
la enheter. De går in som semestervikarier för fastighetsbolagets fas-
tighetsskötare och har fått uppdrag från socialtjänst och kronofogde-
myndighet att flytta och magasinera bohag för lägenhetsinnehavare 
som vräks. Löpande under hela tiden är arbetet med att hålla ett vakan-
de öga över områdets sopsortering och yttre miljö, liksom arbete med 
att sätta upp och byta ut brandvarnare. Under min tid i kooperativet 
tillkom några större uppdrag att röja sly och klippa ned träd och buskar 
i ett bostadsområde och runt en museifastighet. Gemensamt för flera av 
dessa uppdrag är att det är bra om de blir gjorda, men det är inte alltid 
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nödvändigt och det händer inte så mycket om arbetet skjuts upp en tid 
eller om det tar lång tid. Det är i stort sett endast flyttningarna som 
måste utföras vid en bestämd tidpunkt. 
 
Merparten av det arbete som utförs är rutinarbete, kontrollen av sop-
rummen återkommer varje vecka under de år jag besöker kooperativet 
och är de samma, magasineringar och flyttningar innebär varje gång 
samma bärande och flyttande av saker och ting. Inom vården av den 
yttre miljön återkommer samma arbetsuppgifter, att såga ned sly och 
buskar, klippa gräs, måla staket osv. Erik säger också om arbetet och 
då särskilt flyttningarna att de enbart innehåller rutinarbete. 
 

I: Finns det någonting, som du tycker att du har lärt dig här, förutom hur folk 
lever, eller kan leva? 
Erik: Nej, det är ju ingenting som är, det är ingenting som jag inte 
har kunnat förut. Det är ju att flytta saker från punkt A till punkt B. 
I: Det har du kunnat förut? 
Erik: Ja, det kan man ju ändå. Jag bär ju timmerstockarna på tomten 
och sedan sågar jag ned dem, så att bära, det är ju inget som, det är 
ju ingen stimulans tycker jag. Det är ju därför jag slutar också. 
 

Den skillnad, som jag ser från mina första besök till de sista jag gör i 
kooperativet, är att det har tillkommit fler arbetsuppgifter i förhållande 
till antalet män som vistas i kooperativet. Första gången jag var med 
gick fyra män runt på soprundan och en av dem utförde arbetet, senare 
är det en uppgift som görs av två av männen tillsammans. Alla män-
nens arbetsuppdrag präglas dock av att ingen skall behöva anstränga 
sig mer än han orkar, vid flyttningarna lämnas de tyngsta möblerna till 
dem som anses starkast. Vid flyttningarna deltar även hela gruppen av 
män, så även om de måste genomföras på en förmiddag blir inte be-
lastningen så stor på var och en av dem. 
 
Erik pekar också på en annan sak, nämligen att de arbetsuppgifter som 
männen utför utgör sådana uppgifter som var och en redan har utfört i 
sitt vanliga liv. Man har flyttat, klippt gräs, röjt i trädgården och målat 
staket tidigare och gör det också på sin fritid. Det är sådana uppgifter 
som alla kan, men inte därför att man har gjort det i sina yrken, utan 
därför att det ingår eller ingått i deras vanliga privata liv.    
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Även städningen innehåller många återkommande moment, men skilj-
de sig dock från varandra beroende på vilken form av städning det var 
fråga om. Arbetet var också tungt, vilket Anna och Maria, som ändå 
får de mest attraktiva arbetena vittnar om. 
 

Anna: Ja, jobbet i sig om man nu skall titta på vad vi gör. För vi gör 
ju en sådan här flyttstädning och det är ju ett tungt jobb, det är ett 
väldigt tungt jobb. Det är ju inte bara tungt att städa liksom för att vi 
måste ju skura högt och lågt, och hit och dit och överallt. Det är ju 
det att vi släpar på alla saker också, vi har ju hinkar och stegar och 
allt skall tre trappor upp och ned för det mesta. Så det är ju tungt 
också på så sätt. Fysiskt är det ju väldigt tungt 

 
Trappstädningarna, som återkommer varje vecka erbjuder emellertid 
ingen annan variation än att de kan vara olika hårt smutsade beroende 
på väder, årstid och hyresgästernas förehavanden. Städningen i trap-
porna innebär än mer bärande upp och ned i trappor samtidigt som 
städningen är mindre varierad än i en lägenhet. I trapporna handlar det 
enbart om att städa ofta hårt smutsade hårda ytor, och såväl Elin som 
Vera klagade över hur det enahanda arbetet slet på ryggarna. Under 
vintrarna var också trappuppgångarna kalla och det drog från dörrarna 
och kvinnorna talade om frusna och valna händer och kroppar som 
stelnade i kylan. I lägenhetsstädningarna fanns jämförelsevis mera va-
riation, där fanns en bredd och variation både i storlek, utförande, ma-
terial och vad som behövde åtgärdas i lägenheterna. Även om arbetet i 
sig var hårt fick man skifta ställning under arbetet och använda krop-
pen på ett varierande sätt och lägenheterna var också uppvärmda även 
under vintern. Variationen i lägenhetsstädningen innebar att kvinnorna 
kunde använda fler aspekter av sitt kunnande, medan trappstädningen 
innebar samma handgrepp och samma åtgärder återkommande från 
trappa till trappa. Trappstädningen lämnade heller inget utrymme åt 
fantasin, det utfördes i bostadsområdet, medan lägenhetsstädningarna 
gav möjlighet att röra sig mellan bostadsområden och bostadsformer 
och gav en viss inblick i hur andra människor levde. En annan skillnad 
som framkom var att medan lägenheterna utgjorde människors hem 
som de vårdat och haft omsorg om var trapporna ett ingenmansland 
och utsattes därför för vanvård, klotter och förstörelse och jag hörde 
kvinnorna klaga över att de särskilt efter helgerna fick städa bort spyor. 
Till vardagen hörde att många människor inte såg deras arbete och inte 
heller försökte underlätta för dem. 
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Elin: Ja, den här trappstädningen, den är inte så jättekul. Det är jätte-
äckliga trappor, dom är jätteskitiga och det är inte så kul. 
I: Är det särskilt efter helger eller så där? 
Elin: Nej, det är hela tiden, det är klotter och godispapper och allt 
möjligt. Det är jätteäckligt. 

 
Saneringsstädningarna innebar även att kvinnorna fick utföra mycket 
hård städning, då dessa ofta utfördes i lägenheter, som var vanvårdade 
intill det omöjligas gräns och ställde stora krav på deras färdigheter i 
att kunna rengöra hårt smutsade ytor. Jag var med på ett par sanerings-
städningar och mötte lägenheter, som troligen inte städats på åratal, 
vilket inte minst badrum och kök vittnade om. För att få en sådan lä-
genhet i ett sådant skick att man åter skall kunna ta den i bruk krävs 
både kunskap, uthållighet och noggrannhet och ett systematiskt arbets-
sätt. Ibland ryckte kvinnorna in och vikarierade för det kommunala 
fastighetsbolagets personal och städade i stadens skolor, något som 
framför allt de yngre kvinnorna uppskattade, då de fick vara med i ett 
arbetslag och fick regelbundna tider och raster. 
 
Även städning är ett arbete som kvinnorna utfört tidigare och dagligen 
gör i sina hem, men den här städningen är dock annorlunda på så sätt att 
den kräver hårdare arbete och ett systematiskt arbetssätt, eftersom den 
antingen utförs i utrymmen som smutsas hårt och hanteras ovarsamt 
såsom trapporna eller handlar om flytt- och saneringsstädningar i lägen-
heter, som inte städats på lång tid. Undantaget utgörs här av den regel-
bundna skolstädningen, där lokalerna hålls städade och fräscha.  
 
Det finns även ett antal kvalificerade arbetsuppgifter inom kooperativet, 
som att företräda kooperativet utåt gentemot projektledning och politi-
ker, förhandla om uppdrag och kontrakt, förhandla och samarbeta med 
arbetsförmedlingen och de kommunala enheterna för arbete och försörj-
ning och invandrarmottagning, bygga upp samarbete med andra aktörer, 
sköta ekonomi osv. Samtliga dessa arbetsuppgifter ligger under hela 
tiden på Urban, som även är ordförande i kooperativets styrelse. Vid 
slutet av min studie övergår han till att bli projektledare för samtliga 
delprojekt och dessa arbetsuppgifter övergår då till den nya projektsam-
ordnaren, som rekryterats av Urban. En annan mera kvalificerad arbets-
uppgift utgörs av den direkta arbetsledningen, d v s uppgiften att plane-
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ra och fördela arbetet. Denna uppgift delas mellan Urban för männens 
och Karin för kvinnornas räkning. Detta gjordes dag för dag och de som 
arbetade där visste oftast inte vilka uppgifter de skulle utföra följande 
dag. Vissa undantag fanns dock, dels var det återkommande uppgifter 
som återkom varje vecka, dels fanns det uppgifter som större flyttningar 
vilka krävde längre tids planering och som därför var kända i förväg. 
Det fanns också framför allt inom städningen uppdrag som tog flera 
dagar i anspråk. De arbetsuppgifter som skulle utföras meddelades på 
morgonen av Urban och Karin. Det fanns inga planeringsmöten eller 
diskussioner, där man gick igenom uppdragen och gjorde en gemensam 
planering utan arbetet fördelades ut av de båda arbetsledarna. Jag hörde 
inte heller någon gång något ifrågasättande av detta utom från Vera som 
fått sin arbetstid neddragen. Vid ett tillfälle gjorde Erik ett försök att 
bidra till planeringen genom att vilja diskutera hur många som behövdes 
vid en flyttning, men han fick inget gehör från Urban.   
 
Arbetet utfördes sedan i grupp och för männens del var oftast Urban 
med och ledde arbetet vid flyttningarna, medan kvinnorna oftast arbeta-
de två och två.  I början innehade Karl en mellanroll och han uppfattade 
sig också som en sorts förman och i slutet intogs rollen att arbetsleda de 
andra i vissa arbetsuppgifter av Per sedan han fått fast anställning. Elias 
kom emellertid att arbeta alltmer självständigt och göra sin egen plane-
ring av sitt arbete och följde inte med när de andra männen gick ut på en 
arbetsuppgift tillsammans förutom när det kom en stor flyttning.  

Utmaningar och självständighet 

Om arbetet utgjordes av återkommande handlingar och rutinuppgifter, 
vilka utmaningar fanns det då och gick det att finna variation och för-
djupning i arbetet? Jag har ovan citerat Erik som tydligt sade att han 
fann ingen stimulans i de arbetsuppgifter som han fick, och av de män 
som utförde de mest rutinartade uppgifterna i grupp, var det ingen som 
talade om att de mötte utmaningar eller att de lärde sig något av arbe-
tet. 
 
De som talade om att de mötte utmaningar var de, som hade möjlighet 
att själva påverka sitt arbete, men utmaningen handlade inte alltid om 
arbetsuppgifterna i sig. Elias som själv for runt och bytte brandvarnare 
talade om att han mötte utmaningar i att lära sig vilka normer som 
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gällde för att möta svenskar i deras hem. Anna och Maria som utverkat 
att de endast städade tillsammans talade om friheten i sitt arbete. 
 

 Anna: Sedan är det, fördelen också är ju att det är så fritt, vi be-
stämmer ju precis själva, vilka tider vi skall jobba, och har vi ett 
jobb, så vet vi vilken dag vi skall vara klara och sedan får vi lägga 
upp det precis som vi vill. Så det är ju väldigt fritt så, det är ju ingen 
som styr så, vi skriver ju upp timmarna vi jobbar och, det är ju jätte-
skönt att vi får bestämma själva.  

 
De talar också om variationen i arbetet, då de kunde möta så många 
olika sorters bostäder och miljöer i arbetet.  
 

Anna: Samtidigt som det är, om det inte är sådär jättetungt, så är det 
väl ganska skönt att det är så olika. Jag tror aldrig i livet att jag skul-
le stå ut med kontorsstädning även om den är lättare, så enformigt att 
göra samma sak varje dag. Så det är väl bra på sätt och vis också att 
det är skillnad. Man vet aldrig från dag till dag vart man kommer 
och vad det är för städning.  

 
Det viktigast för dem är dock att de kunnat utveckla sitt samarbete 
långt utöver vad de själva trott vara möjligt. 
 

Anna: Och sedan blev det naturligt så att vi fortsatte, dels trivdes vi 
så bra ihop och det gick jättebra och sedan har det lite att göra med 
bilen också. Vi har bara två säten i bilen, våran bil, så att det faller 
sig naturligt att vi inte tar med oss någon annan. Så det faller sig bra, 
men nu har vi jobbat ihop så länge att det är så naturligt. Vi går bara 
in i en lägenhet och så sätter vi igång. 
Maria: Vi vet precis vad vi börjar med, vi tar bara var sin trasa i 
handen och börjar i var sin ända. 
Anna: Vi vet precis vad vi börjar med utan att behöva prata med 
varandra. 
I: Fungerar det utan kommunikation? 
Anna: Ja, vi vet precis vad vi börjar med. Vi vet precis var vi har 
varandra och vad som är gjort och inte gjort och det är inget som vi 
behöver diskutera. Vart vi skall gå och vad vi skall göra. Det flyter 
på automatiskt. Och det är inte alltid jag som tar fönstren och hon 
toaletterna utan det är ju helt olika. 
Maria: Ja! 
Anna: Det bara blir så när vi går in i en lägenhet att vi bara sätter 
igång och då faller det sig naturligt att vi tar det där vi hamnar helt 
enkelt. 
M: Ja! 
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Anna: Och vi vet att allting blir gjort och det bara är så. 
Maria: Ja, det är konstigt egentligen att det fungerar. 
I: Ja, det är konstigt. 
Anna: Ja, det är det (skratt). Jag vet inte heller hur det fungerar, men 
det gör det. 

 
Karin var den enda som talade om lärande och fördjupning i själva 
arbetet då hon själv sökte upp de städningar som krävde mest av hen-
nes yrkeskunnande för att städningen skulle kunna ge resultat. 
 
I de arbetsuppgifter, som inte var rutinartade, talade både Urban och 
Karin om hur utvecklande och lärande det var att få nya kontakter, att 
planera och utveckla arbetet. De som utvecklade självständighet i arbe-
tet såsom Elias, Anna och Maria talade om just detta som viktigt. Det 
är den självständigheten som ligger bakom Annas och Marias upple-
velse av frihet och av att kunna styra sin tid och det är den som gjort 
det möjligt för dem att utveckla sitt samarbete till fulländning. När jag 
talar med Elias framstår det som att det är livsviktigt för honom att 
kunna få arbete i sin egen takt och att få ta ansvar och han säger själv: 
 

Elias: Man måste tänka alltid, vad man gör. Ta ansvarighet på job-
bet, det är viktiga saker. Varje person måste ta sin ansvarighet. 

 

Stress, krav, kontroll och återkoppling 

I kooperativet Latitud förflöt dagarna i ett lugnt tempo för vissa, me-
dan de var fyllda av hårt arbete och viss stress för andra. Både i koope-
rativets tidiga skede och under mina sista besök där fanns det någon, i 
båda fallen män, som inte lämnade kooperativets lokal för att delta i de 
gemensamma arbetsuppgifterna. Ove, som jag mötte flera gånger, var 
aldrig med på någon flyttning eftersom det skulle slita på hans kropp 
och jag såg honom bara delta i någon av sopronderna och hjälpa till att 
sätta batterier i brandvarnare, men för övrigt utförde han inga uppgif-
ter. De flesta uppgifter som männen utförde i grupp skedde i ett lugnt 
tempo och fortfarande vid mina sista besök ser jag aldrig någon av 
männen, förutom Urban och Elias, som jäktar och är angelägna om att 
arbeta fort. Även när man var ute på en flyttning fanns det tid för rök-
paus och männen, fortfarande med undantag för Urban och Elias, tog 
alltid sina kaffepauser tre gånger under dagen, morgon, förmiddag och 
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eftermiddag. Flyttningarna innebar tunga lyft, men dessa fördelades så 
att de som var starka tog det tyngsta och Urban tog alltid hand om det 
som var värdefullt. Man kan alltså konstatera att stress- och kravnivån 
i de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för männen var låg. 
 
Elias utvecklade sina egna arbetsuppgifter alltmer och han förde själv 
in en stressnivå i sitt arbete genom att hela tiden lägga upp beting och 
tävla mot sig själv. När han monterade brandvarnare förde han statistik 
över hur många han hann göra under en dag och han strävade hela ti-
den efter att göra arbetet allt snabbare och alltmer effektivt.  
 
Inom städsektorn var villkoren annorlunda. Här var kooperativet ute 
och tävlade om arbetena på en öppen marknad och de flesta av de 
kvinnor som utförde arbetena var anställda av kooperativet, som där-
med ställde andra och större krav på dem. Kooperativet fick också in 
fler arbeten än vad man hann rekrytera personal till och omsättningen 
på personal var också stor. De som fanns på plats hade därför krav på 
sig att arbeta snabbt och eftersom de var timanställda fick de endast 
betalt för den tid de arbetade. De flesta uppdragen skulle också utföras 
inom en bestämd tidsrymd enligt avtal med beställaren. Eftersom Ka-
rin planerade arbetet och tidsåtgången utgick hon från sin egen arbets-
hastighet som norm, och tiden för kvinnorna gav därför inte utrymme 
till pauser eller att någon arbetade långsamt. Elin berättar också att 
arbetet inom Latitud är mera stressat än vad det är när hon får tillfälle 
att vikariera i en skola. 
 

Elin: Ja, det är ju bättre, när man blir uthyrd till någon skola som vi-
karie för att städa. Det är ju mycket bättre än att städa trappor och 
sådant. Så det är ju roligare. 
I: Kan du berätta varför? 
Elin: Ja, men det är det. Jag vet inte, det bara är så. Det är mera 
lugnt. Då vet man hela tiden vad man skall göra också på skolorna 
och så jobbar man en viss tid, och så slutar man då. Här är det så att 
man får lunch då och då och det är olika varje dag och man slutar 
olika och ibland får man inte ens tillräckligt med lunch så att man 
hinner äta ordentligt och så. Men det är bättre (på skolor).    

 
Både Elin och Vera talar om en osäkerhet i att de inte vet riktigt vad de 
skall göra och att det är tryggare på en skola där de får veta vilka upp-
gifterna och kraven är och att detta förhållande i sig självt är ett 
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stressmoment. De varierande tiderna och bristen på raster utgör också 
ett irritations- och stressmoment för de unga flickorna och medför att 
de känner sig än mer slitna och trötta. De äldre klagar inte på samma 
sätt, vilket kan bero på flera orsaker. Dels är de äldre och vana vid att 
arbeta hårt och dels ställer några av dem sina egna villkor såsom Anna 
och Maria, men även Fatima låter sig inte styras utan kräver att arbeta 
utifrån sina egna normer. 
 
I Karins arbetsuppgifter låg också att kontrollera att städarbetet görs 
ordentligt och hon ägnar kvällarna åt att följa upp de andra kvinnornas 
arbete. Det finns också en återkoppling i att kunderna hör av sig och 
klagar när något inte uppfyller deras krav och förväntningar. Under 
den tid jag var där råkade både Karin, Anna och Maria ut för att kun-
den hade synpunkter på arbetet. I Karins fall var det ett dåligt underar-
bete på ett golv, som medförde att golvbehandlingen inte kunde ge 
fullgott resultat och för Anna och Maria handlade det om att deras ar-
betssynkronisering inte hade fungerat och de hade glömt att städa en 
ugn. Karin satte måttet för hur städarbetena skulle utföras och hon 
hade högt ställda krav på såväl snabbhet och effektivitet som goda re-
sultat. De kvinnor som inte höll måttet i dessa avseenden fick inte fort-
satt anställning, medan de som höll måttet erbjöds arbete. Detta var 
dock inget som uttalades tydligt varken för dem som fick gå eller för 
dem som fick stanna. Jag var med under en dag då Karin städade till-
sammans med Elisabeth och för mig framkom det att Elisabeth inte 
svarade mot de krav som Karin ställde, varken i fråga om snabbhet 
eller i fråga om kvalitet. Det framkom i de kommentarer som Karin 
gjorde framför allt när inte Elisabeth var närvarande, men Elisabeth 
fick inga andra meddelanden att tolka än att Karin gick in och visade 
henne hur hon skulle tvätta fönster, påpekade vad hon glömde att städa 
och även vid ett tillfälle antydde att hon inte hunnit det hon borde. 
Däremot gjorde hon ingen sammanfattande utvärdering, där hon klar-
gjorde vad som fattades i Elisabeths arbetsinsats. Det framgår också av 
Elin att hon inte får veta när något görs bra utan bara när hennes ar-
betsinsats kunde ha varit bättre. 
 

Elin: Ja, typ om vi tar en viss person, typ, letar fel nästan hela tiden 
om vi gör någonting. Det är så mycket klagomål från en viss person, 
om vi säger så. Fast vi försöker göra vårt bästa hela tiden så är det 
alltid någonting. Det tycker jag i alla fall att det är. 
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I: Du tycker inte att du får uppskattning? 
Elin: Ja, det är mer klagomål än beröm egentligen. Man försöker ju, 
jag försöker att göra mitt bästa i alla fall så gott det går. Det som 
man tror skall göras, det är inte alltid man vet exakt vad som skall 
göras heller. Och så kommer dom där efteråt och säger vad man 
skall göra istället.  

 
Thomsen Langergaard (2003) pekar på att utvärderingen av arbetet 
ofta är tyst och outsagd om arbetet löper bra, men däremot blir uttalad 
om arbetet brister eller inte är tillfyllest. Elins ord tyder på att så är 
fallet också inom Latitud, det faktum att hon bereds arbete innebär att 
hon sköter arbetet tillräckligt bra, men detta är outtalat och hon får 
aldrig bekräftelse i ord på att hon gör sitt arbete tillfredsställande. 
Tanggaard och Elmholdt (2003) visar i sin studie hur en yrkesman som 
deltar i undervisningen vid en yrkesutbildning bedömer elevernas pre-
stationer på ett helt annat sätt än lärarna. Medan dessa uppmuntrar ele-
verna och gör en bedömning utifrån elevernas tidigare prestationer och 
förmåga utgår yrkesmannen från prestationen i sig och hur den uppfyl-
ler professionella krav. Hans bedömning upplevs därför som mycket 
mera brysk än lärarnas och något liknande kan troligen både Elin och 
Vera uppleva, vilka inte har någon eller kort erfarenhet av yrkesarbete 
efter skolan. Det de möter är påpekanden och kritik av vad de skulle ha 
gjort annorlunda eller bättre, däremot inte några berömmande ord om 
vad de gjort tillfredsställande. Följden blir att Elin inte kan tyda signa-
lerna och att hon bara uppfattar den negativa kritiken, som också blir 
den dominerande då hon inte uppfattar tystnaden som positiv kritik. 
 
Inom arbetet med magasinering och flyttning ställdes inte samma höga 
krav. Genom att Urban deltog i varje flyttning och tog hand om allt 
som var känsligt eller hade ett värde avlastades också de övriga män-
nen. De flesta flyttningarna var emellertid inte heller finflyttningar 
utan gällde vräkningar eller människor med få tillgångar och få värde-
fulla föremål. Elias var mycket medveten om att männen ofta handska-
des vårdslöst med de möbler och föremål som fanns vid flyttningarna, 
och när han själv skulle flytta förklarade han varför han inte ville anlita 
sin egen arbetsplats för flyttningen med argumentet att han var rädd 
om sina möbler. Männen mötte alltså inte samma krav på kvalitet i sitt 
arbete och i den mån det krävdes omsorg och kvalitet grep Urban in 
och tog över ansvaret. Därigenom blev det också möjligt för dem att 
fortsätta på samma sätt som tidigare, men både de och kooperativet 
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missade möjligheten att utvecklas och kunna ta på sig mera krävande 
arbeten, vilket Elias vittnade om.  

Arbetsledning och arbetsdelning 

I huvudsak kan man säga att det rådde en långt utvecklad arbetsdelning 
inom kooperativet Latitud och att detta inte förändrades under den tid 
jag följde kooperativet. De män som kommer nya till kooperativet ut-
för samma sysslor som de som varit där länge. Den skillnad som finns 
är att någon av de äldre svenska männen, först Karl och sedan Per age-
rar som förmän i arbetet när inte Urban deltar. De utför emellertid inte 
väsenskilda uppgifter utan visar de andra hur arbetet skall gå till och 
utgör därmed normen för arbetet. Utifrån dess uppgifter företrädde de 
även i viss mån kooperativet utåt, men i detta upplevde jag att det 
fanns konkurrens i några fall.  
 
Då man jämför Laves skräddarlärlingar (Lave och Wenger 1991) lik-
som navigatörerna i Hutchins studie (1993) finner man att dessa inte 
konkurrerar om uppgifterna. Alla vet att var och en kommer att gå ige-
nom samma kompetenstrappa och att det är den enskildes förmåga att 
hantera och genomföra uppgifterna som avgör om och när denne får 
avancera till nästa nivå. Inte heller hos skadereglerarna (Wenger 1990, 
1998) råder konkurrens eftersom det är klart att avancemang till mera 
kvalificerade uppgifter endast är möjligt om man kunnat uppnå och 
upprätthålla den högsta nivån av effektivitet och kvalitet under en 
längre period. Även om det finns få möjligheter till avancemang och 
det är få som når dit, så är systemet för befordran och avancemang 
klart och hänförs till individens egen förmåga. 
 
Elias har brutit sig ur systemet med att utföra handlingar i grupp och 
styr sin egen tid i kraft av att han vill hålla ett högre tempo än de övriga 
och har körkort och talar god svenska och därför också kan agera på 
egen hand. Under den tid jag var i kooperativet märkte jag inte heller att 
någon konkurrerade med honom om den syssla han gjort till sin, nämli-
gen att åka runt och byta brandvarnare.  
 
De kvinnor som kom nya till kooperativet fick börja med att arbeta till-
sammans med Karin. Detta hade det dubbla syftet att de skulle lära in de 
grundläggande reglerna för hur städningen skulle gå till och för att hon 



Lärande 

137 
 

skulle se hur de fungerade i arbetet. Var de tillräckligt snabba och effek-
tiva erbjöds de att fortsätta arbeta och om de inte höll måttet, var för 
långsamma eller inte tillräckligt noggranna fick de inte några fler ar-
betstimmar. Genom att kooperativet timanställde kvinnorna var det inte 
svårt att snabbt göra sig av med dem som inte bedömdes lämpliga förut-
satt att man kunde få tag i ny personal till den växande mängden av 
uppdrag. När sedan bedömningen var gjord fördelades arbetet ut på 
skiftande konstellationer av kvinnorna, men i regel arbetade de två och 
två. Anna och Maria hade här lyckats att utverka egna villkor, då de 
krävde dels att arbeta tillsammans och dels att endast göra flyttstädning-
ar och de ville inte heller gärna arbeta mer än sex timmar om dagen, då 
de kunde stämpla upp till full tid. De kunde utverka dessa villkor tack 
vare att de var två personer och därigenom var värdefulla för kooperati-
vet, att de var pålitlig arbetskraft som skötte arbetet väl, och hade till-
gång till egen bil och därför kunde ta sig på egen hand till sina uppdrag. 
Detta innebar emellertid att de tog de uppdrag som ansågs som mest 
attraktiva och lämnade de tunga trappstädningarna och obehagliga sane-
ringsstädningarna till de andra. Trappstädningarna föll på de unga flick-
ornas lott, medan Karin som inte avskräcktes av saneringsstädningarna 
gärna åtog sig dessa. 
 
Det fanns alltså inget system inom kooperativet, som gjorde det möjligt 
för kvinnorna att starta med till exempel de tyngsta och mest enahanda 
uppgifterna såsom trappstädningen och sedan avancera till mera omväx-
lande och komplicerade uppgifter, som krävde mera av samarbete och 
överblick. Istället var det möjligt för Anna och Maria, som hade tillgång 
till bil och som kunde sluta sig samman i en allians, att utkräva vissa 
villkor för sitt arbete, som att enbart arbeta med flyttstädningar och att 
endast arbeta högst sex timmar om dagen. Den enda som jag dock hörde 
klaga på att de ställde villkor för sitt arbete var Urban och Karin, som 
talade om att Anna och Maria behövde ta på sig mera arbete och inte 
bara lägenhetsstädningar, medan de övriga endast noterade att de båda 
arbetade tillsammans och för sig själva. Däremot klagade de unga flick-
orna Vera och Elin över den tunga trappstädningen som blivit deras lott, 
men utan att sätta detta i samband med att några andra utverkat att få de 
mest attraktiva arbetena. Jag tror därför att det inte var någon annan än 
Karin och Urban, som kände till både att Maria och Anna lyckats i sina 
krav på arbetsuppgifter och också förstod konsekvenserna av detta. Att 
detta förblev okänt för de andra kvinnorna beror framför allt på att ar-
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betsfördelningen inte skedde offentligt och gemensamt och att det inte 
fanns några skrivna scheman för hela gruppen. Som Anna och Maria 
berättade fick de ofta uppgifter om nästa uppdrag sent och det skedde i 
regel genom ett telefonsamtal till dem. Detta innebar att arbetsuppdra-
gen fördelades ut till var och en och ingen visste vad de andra gjorde 
förutom den som man för tillfället arbetade tillsammans med. Det inne-
bar också att de unga flickorna visserligen var missnöjda, men inte 
medvetna om hur arbetsfördelningen gick till och vad som styrde att de 
fick de uppgifter som de fick. Därmed saknade de en kunskap som skul-
le kunna ha gjort att de gått samman och krävt en rättvisare fördelning. 
 
En annan effekt av att det inte fanns vare sig en avancemangstrappa 
eller en mera rättvis fördelning av arbetet blev att, även om man arbetat 
länge inom kooperativet hade man inte möjlighet att få göra annat än en 
sorts arbetsuppgifter. Kooperativet fick långsiktiga kontrakt på trapp-
städning, städning inom hemtjänsten och på saneringsstädning för 
kommun och kronofogdemyndighet, men flyttstädningarna kom från 
enskilda uppdragsgivare och det var bara om det kom in fler än vad Ma-
ria och Anna kunde hinna med som det blev möjligt för någon annan att 
göra dessa. Under mina sista besök i kooperativet hade det även börjat 
utvecklas en fast arbetsfördelning i och med att kontraktet med hem-
tjänsten hade tillkommit. Denna städning fördelades av Karin till Fatima 
och Amina, vilka hon betraktade som mest lämpade att gå in och arbeta 
i hemmen hos huvudsakligen äldre människor, som var den grupp som 
fick städning genom hemtjänsten. I och med detta fixerades uppgifterna 
än mer hos vissa givna personer och arbetsdelningen tog ytterligare ett 
steg. I Laves (Lave och Wenger 1991) studier av skräddarverkstäderna i 
Västafrika utförde mäster vissa uppgifter, gesällerna andra mindre an-
svarsfulla, men ändock avancerade arbeten och lärlingarna de minst 
krävande och komplicerade uppgifterna. Ändå var det så att gesällerna 
och även mästaren en gång varit lärlingar och utfört samma uppgifter 
som lärlingarna innan de avancerat till att utföra de uppgifter som nu låg 
på deras lott. Alla gick igenom samma utveckling och även om det i 
stunden rådde strikt arbetsdelning var alla medvetna om att om man såg 
över tid skulle alla få tillgång till alla arbetsuppgifter, även de mest 
komplicerade skulle falla på den yngsta lärlingens lott efter ett antal år 
när han var mogen för det. Hutchins (1993) visar också inom utbild-
ningen till styrmän inom flottan hur de nya rekryterna passerar genom 
en utvecklingsgång från de enklaste momenten till de mest komplicera-
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de och ansvarskrävande inom en tidsrymd av ett par år och hur de på 
samma sätt i vardagen har en strikt arbetsdelning, men också tillgång till 
att lära och förstå hur nästa steg i utbildningen fungerar för att göra sig 
beredda att nå denna. Gemensamt för dessa liksom för läkarstudenterna 
i Akre och Ludvigsens studie (2000) och lärlingarna i detaljhandeln i 
Aarkrogs (2003) studie är att de alla deltar i ett lärande som skall ge 
dem en full behörighet till ett yrke och att det därför krävs att de passe-
rar genom alla steg fram till att behärska hela yrket. I Marshalls (1972) 
studie av slaktarlärlingar visas emellertid hur dessa låses i de mest ele-
mentära arbetsuppgifterna under sin praktiktid och därmed inte får möj-
lighet att pröva några av de uppgifter som utgör yrkets kärna och även 
en senare studie (Akre och Ludvigsen 2000) åskådliggör hur läkare un-
der utbildning är beroende av att struktur och handledare är villiga att ge 
dem inblick i och möjlighet att pröva på arbetets alla delar.  
 
Till skillnad från merparten av studierna som baseras på teorier om legi-
timt perifert lärande erbjuder alltså inte Latitud någon utveckling i nivå-
er eller olika steg för dem som arbetar i kooperativet. De går rakt in i 
det arbete som de också sedan kommer att utföra. Introduktionen är 
kort, men utöver rutinen når de i regel inte längre. Arbetsuppgifterna är 
av den art som de kan och har utfört i sina tidigare liv på sin fritid och 
de har kunskapen och erfarenheten att utföra dem. De som utför mera 
avancerade arbeten är osynliga för de övriga eller såsom Urban och Ka-
rin osynliga när de utför dessa arbetsuppgifter. Det är i och för sig inte 
ovanligt att den som är mästare är osynlig för lärlingarna, redan Lave 
och Wenger (1991) berättar att skräddarlärlingarna lär mer av gesällerna 
än av mäster och så påvisar även Nielsen (2003a), Thomsen Langager-
gaard (2002, 2003), Larsen (2003) och Nielsen (2003b) att de har funnit 
i sina studier. De lär både av dem som är i samma situation, men har 
andra erfarenheter och kunskaper och av dem som har kommit längre. 
En förutsättning för detta är naturligtvis att dessa har kommit längre, att 
det finns något att lära av dem och att det finns en avancemangstrappa. 
De rutinartade uppgifterna kan dock spela en roll i början av en sådan 
trappa, såsom Hansen (2003), Musaeus (2002, 2003) och Aarkrog 
(2003) visat, då de dels kan ge nybörjaren utrymme att se arbetsplatsen 
och lära känna den och dess kultur, lära normerna för arbetet och ge ett 
utrymme för egen planering och ansvar. De lägger ofta grunden för en 
bedömning av den nykomne och är första steget i hur denne får ta ett 
ökat ansvar. 
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I de exempel som anförts av Lave och Wenger (1991) möjliggörs läran-
de i en miljö med strikt arbetsdelning av att det finns en tydlig struktur, 
där varje arbetsuppgift är ett led i en kedja från de enklaste och minst 
ansvarsfyllda uppgifterna till de mest komplicerade och ansvarsfyllda 
och att alla garanteras att gå igenom denna kedja. Just detta att avance-
manget i strukturen och vägen mot ett fullt deltagande innebär ökad 
självständighet och ökat ansvarstagande poängteras av Hansen (2003) 
och Mörck (2003a, 2003b). De blivande styrmännen hos Hutchins 
(1993) får ett ökat ansvar för hela processen för varje steg som de avan-
cerar. Flertalet av männen i kooperativet får dock inte möjlighet att ta 
ett eget ansvar, de arbetar i grupp under överinseende och under flytt-
ningarna rycker Urban in och tar över ansvaret. I och med att de är an-
ställda genom olika stödåtgärder avbryts inte heller deras anställning om 
de skulle misslyckas utan de kan alltid gå sin period ut. Kvinnorna utför 
sina arbeten med eget ansvar, de kontrolleras visserligen i efterhand av 
Karin, men om de inte håller måttet får de inte heller arbeta kvar.  
 
I kooperativet Latitud finns arbetsdelningen mellan Urban och de övriga 
från början. Sedan lyckas Karin gå nästan hela vägen och få både infly-
tande och varierande och utmanande arbetsuppgifter och Per går in som 
en form av arbetsledare i de konkreta arbetsuppgifterna, medan Elias, 
Anna och Maria vinner ökad grad av självständighet. Detta innebär 
dock inte att alla ges denna möjlighet. Det är istället så att när vissa ut-
verkar möjligheten att själva styra sitt arbete stänger detta möjligheten 
för andra till variation och utveckling. Grunden för ett avancemang lig-
ger till en del i kompetens, men också i att man har möjligheten att för-
handla och å andra sidan ger inte kompetens utfall i omväxling och 
avancemang om platsen redan är upptagen. I de exempel som Lave och 
Wenger anfört finns en avsättning för dem som nått högst, lärlingen blir 
gesäll och gesällen blir mästare och öppnar egen verkstad och styr-
mansaspiranterna går till nya uppgifter, men i Latitud är man angelägen 
om att behålla dem som arbetar bäst och eftersom man inte har påfyll-
nad av mera avancerade uppgifter finns det ingen möjlighet för de nya 
att få tillgång till dessa, då de redan är upptagna.  
 



Lärande 

141 
 

Samtidigt bildas ett Moment 228 inom kooperativet då det blir tydligt att 
de nytillkomna inte kan få annat än rutinarbete och städarbeten med låg 
status och följden blir att arbetsplatsen inte är attraktiv som arbetsplats 
varken för männen eller för kvinnorna. Omsättningen är därför hög på 
personal förutom den fasta grupp som kommit i ett tidigt skede till koo-
perativet och det är därför inte heller möjligt för arbetsplatsen att ta på 
sig mera kvalificerade arbetsuppgifter.  

Sammanfattning 
I inledningen till detta kapitel ställdes ett antal frågor, som jag sedan 
utforskat och sökt svar på. Det har framkommit tydligt att det råder en 
långt utvecklad arbetsdelning inom kooperativet. Ledning och styrning 
av kooperativet ligger samlat hos en person och ytterligare en person 
deltar i den dagliga planeringen och fördelningen av arbetsuppgifter för 
kvinnorna. Dessa två svarar också för kontakterna utåt och får genom 
sina arbeten utrymme för variation och utmaningar. Männen och kvin-
norna utför olika uppgifter, medan samtliga kvinnor arbetar med städ-
ning utgörs männens arbete framför allt av flyttningar, magasineringar, 
röjningar och annan skötsel av utemiljö. Arbetet utgörs för såväl kvin-
nor som män framför allt av uppgifter som de redan kan och har utfört i 
sina tidigare privata liv. Många av uppgifterna är också återkommande 
och av rutinkaraktär. Urban och även Karin intar en särställning i och 
med att de inte bara arbetar självständigt utan även planerar och styr 
arbetet för de övriga. Några av de andra som arbetar inom kooperativet, 
Anna, Maria och Elias, har även förmått rycka sig loss från gruppen i 
övrigt och styr sina egna arbetsvillkor. Detta innebär att de arbetar i 
högre grad för sig själva och att de lägger upp och planerar sina dagar 
själva, dock inom de ramar som kooperativet ger, vilket innebär att Eli-
as får avbryta sitt eget arbete om det kommer en flyttning emellan och 
Anna och Maria ofta inte har vetskap om de får arbete under de följande 
dagarna. De kan dock lägga upp sitt arbete på egen hand och har själva 
överblicken över sina arbetsuppgifter och deras arbete kontrolleras inte 
av någon annan än uppdragsgivaren. De har också alla tre friheten att 
röra sig på egen hand och deras arbetsfält är över hela kommunen. Detta 

                                                 
8 Efter Joseph Hellers roman Moment 22, som skildrar hur en militär byråkrati gör 
det omöjligt för individen att nå sitt mål. Begreppet moment 22 har efter detta blivit 
en formel för den moderna tillvarons absurditet (NE bd 8, sid 511). 
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innebär också att de oftast inte har någon kontakt med någon av de öv-
riga och att även om de utgör en mellankategori finns de inte tillgängli-
ga för de andras lärande. Istället innebär deras frikoppling att de övrigas 
arbete i än högre grad kommer att bestå att rutinuppgifter och för kvin-
norna även av de hårdaste arbetsuppgifterna 
 
Nybörjarna slussas rakt in i arbetet, kvinnorna får arbeta de första da-
garna tillsammans med Karin, då hon också får tillfälle att bedöma om 
de kan uppfylla de krav som ställs på noggrannhet och effektivitet. 
Männen får även gå rakt in i de uppgifter som finns och som alltid ut-
förs i grupp och där först Karl och senare Per har rollen av förman, om 
det inte är fråga om flyttningar, då Urban leder gruppen. Kvinnorna 
arbetar sedan oftast i par och deras arbete kontrolleras efter arbetstiden 
av Karin, som själv oftast arbetar tillsammans med Fatima. Den återfö-
ring som ges för kvinnorna är påpekanden av brister, medan ett fullgott 
arbete inte kommenteras, då den utgör normen och även en förutsättning 
för att kunna arbeta kvar. För männen sker inte denna efterkontroll, dels 
då de alltid arbetar under ledning och dels då det ofta inte ställs samma 
höga krav på deras effektivitet och noggrannhet, då de ofta inte arbetar 
direkt gentemot en krävande uppdragsgivare. 
 
Jag har även kunnat konstatera att man inte kan se att det inom koopera-
tivet byggs upp en struktur som skulle kunna leda deltagarna vidare mot 
mera ansvarsfyllda och komplicerade uppgifter utan att istället har jag 
funnit att arbetsdelningen förstärkts under den tid som kooperativet ver-
kat och jag följt det. 
 
Vad innebär då detta för lärandet i kooperativet Latitud? Enligt Lave 
och Wenger sker vårt lärande i vår levda erfarenhet och handlande 
(Wenger 1998, s.3). Vi lär alltså av och i de handlingar vi utför. Inom 
kooperativet Latitud möter merparten av dem som arbetar där enbart 
eller huvudsakligen uppgifter, som de redan är väl förtrogna med och 
kan sedan tidigare, och deras handlande och levda erfarenhet inom koo-
perativet ger därför inte de utmaningar som leder till lärande av nya 
metoder och kompetenser. Däremot måste flertalet utföra samma eller 
likartade uppgifter under tidspress och mera systematiskt än vad de tidi-
gare gjort och häri ligger ett lärande av att organisera sitt arbete och att 
både utnyttja och spara sin kropp för att hinna och orka med arbetet. Vi 
kan inte lära av våra handlingar om vi inte får möjlighet att utföra dem, 
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och genom den långt gångna arbetsdelningen är det endast några få som 
får tillgång till självständiga och varierande arbetsuppgifter. Det är tyd-
ligt att det är Urban och Karin, som har möjlighet att både själva styra 
sina arbeten och dagligen möter utmaningar och nya uppgifter, som 
talar om att arbetet är stimulerande och att de lär i sitt arbete. De kan 
identifiera ett lärande till nya kompetenser i det att de möter nya uppgif-
ter att hantera. Lave och Wenger (1991) betonar att människan är socia-
la varelser och att detta faktum är en central aspekt av lärandet. I arbetet 
är vi beroende av varandra för att klara utmaningar liksom att vi är be-
roende av samhörighet för att uthärda tristess. I de återkommande ar-
betsuppgifterna inom Latitud hotar tristessen, men några har kunnat 
utveckla en nära social samhörighet för att göra arbetsdagarna drägliga 
och göra arbetet så smidigt som möjligt. Utan den glädje som Anna och 
Maria känner över sin närhet till varandra och förmåga att gemensamt 
organisera arbetet effektivt skulle de troligen inte ha stannat kvar på 
arbetsplatsen så länge som de gjort. 
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Kapitel 7. Skapandet av mening 

Den dagliga praktiken utgör grunden för den mening som människor 
skapar om och kring sitt arbete och för den individ de blir och är i kraft 
av sitt arbete. En innebörd som kan vara olika för var och en beroende 
på bakgrund och erfarenheter, men också beroende på vad man ser och 
önskar framför sig, vilka mål man formulerar för sin framtid. I föregå-
ende kapitel har också framkommit att praktiken inom Latitud inte 
heller är lika för alla. Den har utvecklats olika för dem, som funnits 
länge i kooperativet till skillnad från dem som kommit senare, och den 
är olika för män och för kvinnor. 
 
I följande kapitel kommer jag att behandla vad som i detta samman-
hang avses med mening och vilken mening människor inom Latitud 
funnit för sitt arbete där. För att kunna förklara att människor funnit 
olika mening söker jag även redogöra för hur de kommit till Latitud 
och på vilka villkor de är anställda. Detta hänger även samman med 
hur beroende de är av aktörer utanför Latitud och hur de kan förhålla 
sig till dessa och till kooperativet. Att kooperativet och människorna 
som arbetade där är beroende av arbetsförmedlingens tjänstemän, lik-
som av kommunala tjänstemän som arbetade med arbetsmarknadspla-
ceringar och praktikplatser inom undervisningen i svenska för invand-
rare (SFI) framgick såväl av samtal som fördes mellan människor inom 
kooperativet som av de intervjuer och samtal som jag själv gjorde och 
deltog i. 

Vad är mening? 
Med mening avses enligt Wenger (1998) det sätt, varpå vi talar om vår 
förmåga att uppleva våra liv och vår värld såsom meningsfull och detta 
gäller såväl individuellt som kollektivt. Wenger säger att mening i den 
betydelse, som han ger ordet varken handlar om ordets lexikala inne-
börd, eller om ordets betydelse ur ett tekniskt eller filosofiskt perspek-
tiv. Istället är begreppet kopplat till den mening vi lägger i vårt vardag-
liga liv och vår vardagliga praktik. 
 

Practice is about meaning as an experience of everyday life. (Weng-
er 1998, s. 52) 
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Meningsfullhet är alltså knutet till vårt vardagliga liv och handlar om 
vårt behov av att uppleva vår tillvaro som meningsfull, med ett mål och 
ett innehåll, såväl i det som är våra egna personliga projekt som i de 
strävanden som vi delar med andra. Vi har behov av att kunna uppleva 
varje gemenskap, som vi ingår i såsom meningsfull och vi måste också 
kunna finna en mening som vi kan dela för att vi skall kunna sträva åt 
samma håll. Delar vi en nära relation med en annan person behöver vi 
ha kommit fram till samma mening med relationen för att den skall 
kunna utvecklas och bestå. Är vi föräldrar till samma barn behöver vi 
förhandla oss fram till en gemensam syn på hur vi skall bemöta och 
fostra dem för att kunna genomföra vårt uppdrag. Det kan också hända 
oss att vi ingår i ett sammanhang, där vi inte kan känna att vi omfattar 
den mening som formuleras av majoriteten och vi blir då marginalisera-
de eller marginaliserar oss själva. Ett alternativ kan vara att en minoritet 
bildar en gemenskap, som formulerar sin mening och sin identitet i mot-
sättning till den dominerande, såsom Willis (1977) och Eckert (1989) 
visat i sina studier av ungdomar, som bildar egna gemenskaper med 
andra ideal och regler än skolans. Tanggaard och Nielsen (2006) beto-
nar att vi inte passivt övertar gällande och dominerande värderingar och 
normer utan att vi förhandlar med varandra om deras relevans och me-
ning för oss och det kan alltså hända att vi tillsammans förhandlar oss 
fram till en annan mening eller norm än den som gäller i den miljö eller 
arbetsplats där vi befinner oss. Tanggaard och Nielsen lyfter även fram 
hur gällande strukturer bär fram en mening och att vi ibland måste for-
mulera en egen mening i motsättning till eller i strid med dessa struktu-
rer. 
 
Det är i praktiken, i vad vi gör som vi också skapar mening och som det 
blir tydligt vilken mening och innebörd vi ger åt händelser, förhållan-
den, ting och människor. Vi kan säga en sak, men det är i våra hand-
lingar, som vi visar och ger uttryck för vilken mening vi egentligen ger 
åt det vi möter i vår värld. Det är där jag visar om jag finner något eller 
någon likgiltig eller nödvändig eller värd att visa omsorg om eller lägga 
vikt vid. Jag lär mig även av mitt handlande. Något som jag först ansåg 
likgiltigt kan engagera mig och jag kan finna att mitt agerande kräver 
mera av kunskap och engagemang än jag först trodde. Mening i detta 
avseende är inte någon filosofisk fråga utan handlar om att kunna upp-
leva och uppfatta sin vardag och dess handlingar som meningsfulla och 
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att det liv man lever leder till något. Denna meningsfullhet varierar för 
oss i olika skeden av livet. För en ung människa får livet en menings-
fullhet ofta i att genomföra studier, finna en partner och etablera sig i ett 
yrkesliv. Meningsfullheten är riktad mot framtiden. Larsson m fl (1986) 
visar i en studie av arbetsupplevelse och utbildningssyn hos lågutbilda-
de hur denna grupp, där en instrumentell syn på studier är vanlig, ofta 
inte söker sig till vidareutbildning även om deras bild av framtiden inte 
är förenlig med de arbetsuppgifter som de för tillfället har. Framtid och 
bakgrund samspelar, meningsfullheten vilar på dem båda. Även om man 
önskar en annan framtid innebär historien och bakgrunden att vissa be-
slut och utvägar uppfattas som omöjliga. 

Förhandling av mening och reifikationer 

Wenger (1998) förtydligar även hur människor tillsammans och var för 
sig söker och förhandlar sig fram till mening och hur central han finner 
denna process för varje individ. 
 

1) meaning is located in a process I will call the negotiation of mean-
ing 

2) the negotiation of meaning involves the interaction of two constitu-
ent processes, which I will call participation and reification 

3) participation and reification form a duality that is fundamental to 
the human experience of meaning and thus to the nature of practice. 

(Wenger 1998, s 52) 
 
Var och en av oss är inbegripna i förhandling och formulering av me-
ning i varje sammanhang där vi deltar aktivt, vare sig det är i arbete, i 
familjeliv eller på fritid. Världen är enligt detta synsätt social och även 
om jag inte arbetar i direkt närhet till någon annan så ingår jag ändå i 
en värld och ett sammanhang tillsammans med andra. I min egen var-
dag, på min egen arbetsplats förfogar jag själv över ett arbetsrum och 
kan arbeta långa stunder utan att någon annan är i min fysiska närhet 
och ändå finns jag hela tiden i ett socialt sammanhang. Mitt eget arbete 
sker i relation till andra och påverkar andra och mitt arbete påverkas av 
andra, som har krav och önskemål på vad jag skall göra och hur mitt 
arbete skall utformas. Jag ägnar mycket tid åt att planera scheman, ta 
emot och lämna information och hantera budget och måste ständigt 
hantera artefakter, vilka är resultat av andras aktiva handlande baserat 
på vad dessa formulerat som viktigt och meningsfullt att binda i en fast 
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form och underlag för andras tolkning och agerande. Dessa artefakter 
eller med Wengers ord reifikationer, då han betonar att det är mening 
som gjorts till ting, bär med sig mening från dem som skapat dem och 
om jag skall kunna använda dem och hantera dem så måste jag förstå 
meningen, och även acceptera och åtminstone i viss mån omfatta den-
na mening. Ibland är det möjligt att ifrågasätta dem eller att anpassa 
dem efter den mening jag har, men ibland är det inte möjligt utan jag 
måste acceptera dem och då krävs det av mig att jag har förmågan att 
sträcka mig utanför mig själv och förstå utifrån vilka förutsättningar 
och vilken mening, som de har formulerats och skapats och att väga 
dessa gentemot mitt eget perspektiv och min egen mening. Det kan 
även vara så att de framstår som ogenomskinliga för mig, jag förstår 
inte innebörden och den mening jag själv formulerar kommer då att 
bygga på det som jag kan ge en tolkning, men denna blir ofullständig 
och otillfredsställande och jag känner själv att jag inte fullt ut har för-
stått och att min mening inte har fast grund utan baseras på antagan-
den. Genom att jag inte kan dela förståelsen kan jag inte hantera och 
använda reifikationen på ett korrekt sätt och jag hindras i mitt lärande 
att kunna utveckla den del av arbetet där reifikationen är en del. Möj-
ligheten att tolka en reifikation beror på dess genomskinlighet och i 
spelrummet mellan olika grader av genomskinlighet formas även en 
relation av makt, där hög grad av förståelse och tydlighet öppnar för 
människor att förstå och agera, medan en låg grad av genomskinlighet 
samlar makt hos den som har kunskapen att förstå och tolka reifikatio-
nen.  
 
Mitt aktiva deltagande och handlingar vävs samman med reifikationer-
na. Reifikationerna representerar ofta världen utanför och bär med sig 
mening från andra människor, tider och platser medan mina handlingar 
utgår från mig. Jag kan också själv klä mina handlingar i reifikationer, 
skriva ett brev, sätta samman ett schema eller göra en kalkyl och där-
med påverka andra med mina reifikationer, som kan nå ut längre än jag 
själv kan med mina handlingar som är bundna till min person. Wenger 
(1998) betonar att deltagande och reifikationer ingår i en dualitet, en 
tvåsamhet, där de båda delarna är två dimensioner som samverkar. Å 
ena sidan krävs vår medverkan för att utforma, tolka och använda re-
ifikationer och å andra sidan krävs reifikationerna för att vi skall kunna 
utveckla kommunikation mellan oss över tid och rum och vi behöver 
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och använder oss av reifikationer för att formulera vår mening och dela 
den med andra. 
 
Olika miljöer är olika rika på reifikationer och kan också vara olika 
beroende av att tolka och uttyda dessa. Skadereglerarna på det försäk-
ringsbolag som Wenger (1990, 1998) studerade hade ett arbete, som 
gick ut på att tolka reifikationer i form av skadeanmälningar och till 
sitt stöd hade de reifikationer i form av regler, föreskrifter och uppda-
teringar. Deras arbeten var uppbyggt kring reifikationer och även deras 
handlingar var bundna till reifikationer i form av datorer med en pro-
gramvara, som begränsade dem då de inte konstruerats av någon med 
kännedom om deras specifika arbetssituation. Även säljarlärlingarna i 
Österlunds studier (1996, 2000) arbetade i en värld full av reifikatio-
ner, men huvudsakligen av en annan art. De hanterade visserligen kö-
pekontrakt och gjorde avtal, men de hade större frihet att själva utfor-
ma dessa och reifikationerna i deras arbete tjänade mera till att göra 
dem rörliga och stödja dem i arbetet än att kontrollera dem och styra in 
dem i förutbestämda banor. Försäljarna tog stöd i dataprogram för att 
göra kalkyler, de hämtade information och kunskap i databaser och hos 
tekniker, de använde sig av avancerade apparater och visningsrum för 
att demonstrera sina varor och de kommunicerade i telefoner och rörde 
sig mellan sina kunder i bilar. Styrmännen i Hutchins studier (1993) 
arbetar också i en värld fylld av reifikationer och där ingår det i deras 
lärande till färdiga styrmän att de skall kunna förstå och rätt hantera 
alla instrument och förstå sammanhang mellan och konsekvenser av 
hur de brukar dem. 
 
Vi lever alla i en värld av reifikationer, men dessa kan vara utformade 
på olika sätt och ha olika karaktär beroende på vilken handlingsfrihet vi 
har och vi får då även olika förhandlingsutrymmen gentemot dem som 
reifikationerna företräder. Skillnaden är tydlig mellan skadereglerarna 
och försäljarna i vilket utrymme de har för att kunna hävda sin mening 
och sina behov. Skadereglerarna är bundna av formulär och regler och 
inte ens deras främsta arbetsredskap, dataprogrammen är anpassade till 
deras behov. Dagligen måste de hantera formulär, som de inte förstår 
och som innebär att de fattar beslut, vars innebörd de inte kan försvara 
och förklara för klienterna. Försäljarna däremot har framför allt stöd av 
de reifikationer, som de omger sig med, för att kunna utföra sina arbeten 
på ett effektivt sätt. 
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När vi befinner oss i en situation, där vi blir engagerade och känslo-
mässigt involverade är det också i situationer, som vi upplever som 
viktiga och meningsfulla. I dessa situationer är det lätt att förstå att vi 
är aktiva i att söka och definiera och förhandla fram en mening. Weng-
er hävdar dock att förhandling om mening pågår i även i de mest trivia-
la och vardagliga göromål, såsom att välja var man skall äta sin dagliga 
lunch, men att vi är mera uppmärksamma och involverade i situationer, 
som angår oss eller som innebär en utmaning. Enligt Wenger söker vi 
en mening även i det som kan vara en återkommande handling eller 
rutin, men en unik handling eller utmaning ger oss mer stoff för att 
engagera oss och söka en innebörd och förhandla fram en mening. 
Ibland måste vi omförhandla en mening med oss själva, när vi ställs 
inför situationer som vi inte förväntat oss, när livet förändras eller vi 
inte nått de mål vi strävat efter. 

Vägen till Latitud 
Som tidigare framhållits spelar vår bakgrund och tidigare erfarenheter 
en roll för vilken mening vi skapar. De människor som vistas inom 
kooperativet Latitud har kommit på olika vägar till kooperativet och de 
har skiftande erfarenheter bakom sig. 
 
Gemensamt för dem är att de vid inträdet i kooperativet, vare sig detta 
ligger nära i tiden eller skedde före dess start, var arbetslösa. Urban, 
som vid tiden för min studie är i femtioårsåldern, var arbetslös när han 
anställdes av fastighetsbolaget för att genomföra intervjuer med boende 
i området. Dessförinnan har han haft en skiftande yrkesbakgrund där 
han arbetat som ambulansförare, som busschaufför och som lastbils-
chaufför, men också som arbetsledare och han har i botten en ekonom-
utbildning. Elias, Firat, Fatima, Hussein, Habib och Yusef har alla flytt 
från Irak och alla utom Habib kommer från samma stad och är kristna 
och medlemmar i den assyriska kyrkan. De har flytt därför att de utstått 
förföljelse på grund av sin tro och fann det omöjligt att stanna kvar om 
de skulle kunna utöva sin religion, som är mycket viktig för dem. Habib 
däremot deltog i kriget mellan Iran och Irak och tillfångatogs och fick 
sitta åtta år i fängelse som krigsfånge och flydde till Sverige när han 
blivit frisläppt. Elias är den som har längst utbildning då han i sitt hem-
land varit lärare och avancerat till rektor för sin skola, men han har ock-
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så arbetat hos sina farföräldrar inom jordbruket och är stolt över att be-
härska en mängd hantverk. Tillsammans med Fatima, som i Irak arbeta-
de som hälsovårdskontrollant av restauranger har han två barn. Firat är 
en gammal vän till Elias och bor med sin familj i samma bostadsområde 
i Staden. Han arbetade i Irak för Rädda barnen och dessförinnan hade 
han arbetat för FN som kock, men hans utbildning är till snickare. Ock-
så han är gift och har två barn. Samtliga, som jag träffat i kooperativet 
och som kom från länder i mellanöstern hade familj, och ibland hade 
stora delar av släkten flyttat med och bodde i staden. Förutom Habib var 
de också mycket aktiva och verksamma inom kyrkan. Hussein var elekt-
riker i Irak och Yusef var snickare, medan Habib var bonde.  
 
Amina är kurd från Turkiet och har flytt med sin familj därifrån. Hon 
har fyra barn som nu är vuxna trots att hon endast är fyrtio år, eftersom 
hon fått dem i rask följd och det första föddes när hon var femton år. 
Hennes man är sjukskriven. Hon har tidigare haft flera praktikplatser, 
men när hon anställs inom kooperativet är det första gången hon får en 
anställning i Sverige sedan hon kom till Sverige tretton år tidigare. Ka-
rin är den äldsta av alla inom kooperativet med sina femtioåtta år vid 
mina sista besök och hon har arbetat inom industrin längre tiden av sitt 
arbetsliv, men inom flera olika arbetsplatser. Hon lämnade dock detta 
för att börja arbeta inom vården och hemtjänsten och började sedan stä-
da. Hon blev sedan arbetslös och hade varit arbetslös i åtta år, när hon 
fick höra talas om att man skulle starta verksamheten i bostadsområdet 
där hon själv bor. Hon anmälde då genast sitt intresse och att hon hade 
en certifierad utbildning inom städning och blev också den som först 
anställdes inom kooperativet. Hon var också med när kooperativet bil-
dades och är sekreterare i styrelsen, där Urban är ordförande. Hon har 
tre barn och har varit ensamstående förälder under större delen av deras 
uppväxt och har nu endast en son kvar hemma. Anna och Maria har tre 
respektive ett barn. Medan Maria fortfarande är ensamstående med sitt 
barn är Anna på väg in i ett nytt äktenskap. Båda slutade skolan direkt 
efter grundskolan och har arbetat tidigare med städning. Liksom Karin 
har de även arbetat med annat, Anna har arbetat på restaurang och Ma-
ria inom industrin. Anna har även haft en period då hon satsat på studier 
då hon först läste in gymnasiekompetens och sedan läste ekologisk eko-
nomi på högskola eftersom hon har ett starkt intresse för miljöfrågor. 
Studierna fick hon dock avbryta då hon separerade från sin man och hon 
inte klarade resor och studier och att samtidigt vara ensamstående föräl-
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der till de tre barnen. Anna kom in redan i det EU-projekt som föregick 
kooperativet, medan Maria kom in när Latitud behövde fler personer till 
städarbete. Maria fick sitt första fasta städarbete redan när hon gick i 
årskurs åtta i grundskolan, men varit arbetslös sedan hon fått sitt barn. 
Eeva har liksom Maria en finsk bakgrund och också hon började arbeta 
med städning direkt efter grundskolan, men fick sitt första barn redan 
vid arton års ålder. Hon är när jag talar med henne trettionio år och har 
nu fem barn och ett barnbarn. Även hon har varit ensamstående förälder 
men har nu bara två förskolebarn, fyra och två år, hemma och lever till-
sammans med fadern till dessa två barn. När hon kommer till kooperati-
vet har hon just börjat söka sig ut i arbete igen efter att varit hemma 
med de minsta barnen. 
 
Vera, Elin och Stina däremot är unga flickor och Elin har ingen tidigare 
yrkeserfarenhet utan kom till Latitud direkt efter gymnasiet eftersom 
hon inte visste vad hon ville göra, endast att hon inte ville börja studera 
vidare. Vera är i tjugofemårsåldern år och har varit arbetslös sedan hon 
gick ut gymnasiet, med undantag för ett halvårs städarbete i Stockholm. 
Till Latitud kom hon därför att arbetsförmedlingen krävde att hon skulle 
ta arbetet. 
 
Av de svenska männen var Per förtegen om sitt tidigare liv, men berät-
tar att han arbetat som uppsättare och reparatör inom industrin, inom 
sågverk och som fastighetsskötare och att han har en bred erfarenhet 
och kunskap. Han har varit arbetslös länge men det framkommer att han 
reparerar och handlar med bilar vid sidan om. Han bor i en villa i ett 
äldre villaområde tillsammans med sin fru, som är förtidspensionerad. 
Erik har också en brokig bana bakom sig, han har varit sjöman, screen-
tryckare inom en reklamfirma, reglertekniker, bokbindare och buss-
chaufför och de senaste tolv åren lastbilschaufför och kört ut varor för 
en större industri i Staden. Han blev arbetslös då företaget började satsa 
på yngre chaufförer och han skaffade sig då en vårdutbildning för att 
kunna ta hand om sin mor som han delade bostad med. Hon dog sedan 
och han bor nu ensam i torpet han ärvde efter sina föräldrar. Lasse är 
endast en kort tid i kooperativet innan han söker sig vidare, men han 
berättar att han först varit byggnadsarbetare och sedan utbildat sig till 
byggnadsingenjör innan han fick en arbetsskada, och blev långtidssjuk-
skriven. I den vevan skilde han sig och lever nu tillsammans med en 
hund. Han har haft två barn, men sonen har omkommit i en bilolycka, 
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och han har varit arbetslös flera år innan han får sin första praktikplacer-
ing inom Latitud och dessförinnan har han sökt flera arbeten utan resul-
tat. Även Anders och Ove är ensamstående. Anders har varit gift och 
har två barn, men är nu skild. Han har tidigare arbetat i många år på ett 
lager, men verksamheten flyttades till en annan stad tio mil bort och 
resorna blev för långa, varför han sade upp sig och är sedan dess arbets-
lös. Ove är fyrtio år och har endast arbetat 4-5 år av sitt liv på en lacke-
ringsverkstad som detaljmålare. Sedan har det för hans del endast varit 
tillfälliga arbeten och projekt och ett antal försök till utbildningar som 
inte fullföljts.  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att människorna i Latitud har skif-
tande bakgrund och erfarenheter, men om man skall söka kategorisera 
kan man konstatera att de, som har sitt ursprung i Turkiet och Irak har 
familjer och lever samman med sina familjer. Många av dessa har ock-
så ett socialt sammanhang, som omfattar släktingar och gamla vänner, 
som följt med till Sverige och som också bor i närheten. Många har 
också ett starkt engagemang och sammanhang utanför kooperativet 
inom religion och kyrka. De allra flesta av de svenska männen och 
kvinnorna har kort utbildning. De som gick i skolan innan gymnasiet 
blev så gott som obligatoriskt, har enbart grundskoleutbildning och 
kom ut i arbetslivet tidigt och de har heller ingen yrkesutbildning. 
Anna skiljer sig från de övriga kvinnorna genom att ha byggt på sin 
utbildning och genom att hävda att hon tycker om att studera och bland 
männen har Urban och Lasse längre yrkesutbildningar. Kvinnorna, 
med undantag för de yngsta, har också barn och har varit eller är en-
samstående föräldrar. De svenska männen, med undantag för Urban 
och Per är ensamstående och ger också intryck av att vara ensamma 
med få sociala kontakter. 

Anställningsvillkor 

Urban var den ende som hade en regelrätt fast anställning och var ock-
så den som hade funnits med i projekt efter projekt inom stadsdelen. 
Han kom från början dit som arbetslös och projektanställdes först av 
fastighetsbolaget och sedan av Staden och nu var han fast anställd av 
Staden för att ansvara för verksamheten i dess egenskap av att vara ett 
av tre delprojekt. Hans arbetsgivare fanns alltså i den kommunala 
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verksamheten och han var inordnad i den kommunala strukturen. Karin 
hade också varit med från start och hon betraktades som fast anställd 
av kooperativet, men med arbetsmarknadsstöd, och det samma gällde 
så småningom även Elias, Habib, Firat, Yusef, Fatima och Per. Ar-
betsmarknadsstödet gällde emellertid för två år i taget vilket medförde 
att Habib var övertygad om att hans anställning endast gällde för denna 
tid, men enligt Urban var alla dessa fast anställda under våren 2003. 
Elias, Habib, Firat och Yusef hade startat som praktikanter, Elias hade 
kommit genom arbetsförmedlingen på eget initiativ och de övriga hade 
kommit genom SFI, som låg inom kommunens avdelning för arbete 
och försörjning. Fatima hade anställts genom att Elias hade talat för 
henne och för att kooperativet behövde städpersonal. Per hade kommit 
genom aktivitetsgarantin, som syftade till att föra ut äldre arbetslösa i 
arbetslivet och genom denna hade fler äldre svenska män kommit till 
Latitud såsom Erik och Lasse. Andra kom genom kommunens avdel-
ning för arbete och försörjning, som också placerade ut praktikanter 
som en form av arbetsmarknadsåtgärd. Kvinnorna antingen visstidsan-
ställdes på sex månader, såsom Amina, eller timanställdes om de visa-
de sig vara god arbetskraft. 

 
I regel var det så att de invandrare som inte kommit in på den svenska 
öppna arbetsmarknaden kom som praktikanter genom SFI. De svenska 
äldre männen kom som praktikanter genom aktivitetsgarantin och de 
yngre som praktikanter genom avdelningen för arbete och försörjning. 
Samtliga ingick i arbetsmarknadsåtgärder och avlönades genom medel 
från staten. Kvinnorna kunde i något fall komma som praktikanter eller 
med statligt stöd om de som Karin varit långtidsarbetslösa eller var 
invandrare som Fatima och Amina. Övriga kvinnor hänvisades arbete 
genom arbetsförmedlingen och betalades av kooperativets intäkter. 
 
Praktikanterna hade låg lön och ibland innebar detta att de inte heller 
ville utföra alla arbetsuppgifter eller att de inte kom till arbetet. Urban 
berättar tidigt om svårigheten att motivera en del av männen till arbete. 
 

Urban: Sedan finns det ju vissa, som tror att dom kommer och går 
som dom vill på en arbetsplats. Men dom blir ju utgallrade så små-
ningom. 
I: Hur mycket stopp får dom av er, eller är det bara att de får gå? 
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Urban: Nej, men de måste ju få en förklaring till varför det inte går 
att hålla på så där. Det är redan så att när vi jobbade med dom här, 
det var ju svårt, man såg ju inte det här som att man gick på en åt-
gärd utan det kan ju bli jobb så småningom, man måste ha den insik-
ten hela tiden, även om det känns jobbigt att gå för dom här ynka 
pengarna. Så kanske det kan ge någonting i slutet. Och det måste 
man ju förklara även för praktikanterna, att visar du ingen initiativ-
förmåga som praktikant, då har du ingen chans att komma in och bli 
anställd i kooperativet heller. Det måste man ju förklara innan. De 
måste kunna bjuda på sig själv och kunna göra en insats. 

 
Både Ove och Anders hade varit praktikanter inom Latitud tidigare och 
kommit tillbaka efter att ha varit en period i en annan åtgärd och en av 
de yngre männen berättade vid ett av mina första besök att han under 
flera år gått i en rundgång mellan praktikarbete, utbildning och arbets-
löshet. Från hans och andras sida framstod kooperativet som en i raden 
av praktikplatser, som inte ledde någonstans. Rora, som tidigare haft 
fast arbete inom industrin och nu hade en arbetsmarknadsplacering 
inom kooperativet berättade under ett samtal, att bland de män som 
cirkulerade runt mellan olika praktikplatser, hade kooperativet haft 
rykte om att begära i överkant av arbete för den praktikantlön som be-
talades. Även Urban var medveten om att han behövde hålla sig väl 
med praktikantgruppen för att få personer som ville komma till koope-
rativet, liksom med dem som placerade ut praktikanter, och han såg det 
därför som kooperativets uppgift att erbjuda praktikanter att få komma 
ut och arbeta i ett lugnare tempo. Om man en dag hade en krävande 
och tung arbetsuppgift såsom en flyttning kunde därför praktikanterna 
kompenseras med att få ledigt följande dag och det hände flertalet 
gånger när jag var i kooperativet att en arbetsuppgift avslutades vid 
eftermiddagskaffet och att sedan samtliga män utom Urban och Elias 
gick hem.  
 
De män, som accepterade villkoren och engagerade sig, som man kan 
kunde lita på enligt Urban, sökte man behålla inom kooperativet och 
dessa betraktades som fast anställda. Samtliga dessa med undantag för 
Per hade dock kommit in i ett tidigt skede, och flera till och med innan 
själva kooperativet bildades.  
 
Sammantaget kan sägas att samtliga män betalades helt eller delvis av 
medel utanför kooperativets egen budget, antingen av kommunen så-
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som Urbans lön, genom praktikantplaceringar eller genom andra for-
mer av anställningsstöd. Även några av kvinnorna såsom Karin och 
Fatima betalades delvis genom anställningsstöd, medan de andra avlö-
nades genom uppdrag och var korttids- eller timanställda. Detta inne-
bar även att, medan de fast anställda och praktikanterna hade en upp-
fattning om hur länge de skulle vara sysselsatta inom kooperativet, 
visste de timanställda ibland inte ens från dag till dag om de hade arbe-
te, vilket Anna och Maria, som båda varit med från kooperativets start, 
men som arbetar som timanställda berättar om. 
 

I: Och hur långt i förväg vet ni då, vad ni har för arbete. 
Maria: Ja det är från dag till dag, kan det vara. 
I: Det är från dag till dag? 
Anna: Ja, det kan det vara. Idag så har vi, nu har vi lite framåt för att 
nu vet vi att det finns jobb denna vecka och säkert nästa också, men 
ibland så vet vi inte när vi åker hem på eftermiddagen om det finns 
något dagen efter. 
Maria: Nej, nej. 
Anna: Då får man reda på det senare på eftermiddagen, då ringer 
Karin och säger det om det har kommit in ett fax eller så där. Så att 
det är ingen framförhållning alls ibland. 

 
En annan sida av detta är att kvinnorna endast får betalt för den tid de 
arbetar och inte har utrymme för pauser eller att gå hem tidigare. Ar-
betsvillkoren därför blir olika för män och kvinnor i kooperativet. 

Meningen med att ha ett arbete 
De intervjuer jag gjorde avslutades alla med en fråga om vad de inter-
vjuade skulle göra om de vann en så stor summa pengar på lotteri att 
de inte längre skulle behöva försörja sig. Denna fråga ställde jag för att 
få veta hur de såg på arbete och arbetets roll i sina liv. Ingen av dem 
jag frågade, inte ens de som talade om att de vantrivdes i kooperativet, 
talade om att de då skulle sluta arbeta. Istället talade de samfällt om att 
de ville ha ett arbete. De motiverade emellertid detta på olika sätt.  
 
Den skillnad som jag kan urskilja i deras sätt att tala om arbete i all-
mänhet och arbetet i Latitud i synnerhet är mellan dem som talar om 
arbete som innehåll och dem som talar om arbete som sysselsättning. 
 



Lärande 

156 
 

De som talar om arbetet som något som skall kunna stimulera och 
kunna svara mot ett intresse hos dem själva är Karin, som inte har haft 
svårigheter under sina många år som arbetslös att sysselsätta sig själv, 
men i arbetet inom kooperativet uppfattar hon att hon används och 
utmanas. Amina talar med värme och lust om att hon helst skulle vilja 
ha ett arbete, där hon fick baka, medan Annas lust står till att få avsluta 
sin miljöutbildning och sedan finna ett arbete med det innehållet. Elias 
talar ofta om sitt tidigare arbete som rektor, men säger samtidigt att det 
viktigaste för honom är att få arbeta och inte vilket innehåll arbetet har. 
Vera, som vantrivs med arbetet, drömmer om att arbeta med djur, och 
så gör även Eeva. Erik vill ha ett arbete som är självständigt och som 
stimulerar honom med nya uppgifter.   
 
För dem som talar om arbetet som sysselsättning behövs arbetet för att 
skapa ordning i tillvaron. Per, som har varit arbetslös länge talar om att 
arbetet är viktigt för att få en struktur och innehåll i dagarna, utan arbe-
te glider dagarna bara iväg utan att de fylls med något som ger mening 
åt tillvaron. Arbetet ger också stimulans så att även fritiden fylls av 
arbete och personliga projekt, och genom att arbetet finns skapas även 
fritiden. För honom och för Firat, Anders, Kent, Hussein och Yusef 
och Habib är det viktiga inte arbetets innehåll utan att det finns ett ar-
bete att gå till och att man har uppgifter, som skall fullföljas. Finns inte 
detta uppstår ett tomrum, som man inte själv klarar av att fylla. En av 
männen, Yusef, säger till och med att utan arbete blir man sjuk. 
 

Yusef: Jag ville jobba, det är inte bra att bara sitta hemma och det är 
inte bra, man måste jobba. Om jag sitter hemma hela dagar, två da-
gar, tre månader, ett år, jag blir sjuk. Om jag kommer till jobbet, jag 
är stark. Bara om du sitter hemma, det är inte bra. Om du jobbar, det 
blir bra.  

 
Kvinnorna talar däremot inte om sysslolösheten som ett hot när de gått 
utan arbete utan för någon av dem såsom Eeva, som har flera barn var-
av två är små, kan arbetet istället tjäna som egen tid undan de krav och 
plikter som ställs på henne av barn och familj. 
 

Eeva: Ja, det är ju som jag har tänkt många gånger nu, att det här är 
ju nästan som plus minus noll (i intäkter) med att jag jobbar. Men 
ändå, det gör i alla fall, jag känner att jag orkar bättre hemma. Det 
blir inte samma vanliga, utan att det blir annat också. 
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För Vera och för Elin är däremot arbetet, i den form det har i koopera-
tivet en tjuv, som berövar dem på deras fritid och deras liv. Det tunga 
arbetet gör att de inte orkar göra något mer på sin fritid och för Vera är 
det också så, att hennes låga inkomst gör att hon inte har råd att göra 
något som kostar pengar. Skillnaden är stor mellan dem och Eeva som 
snarare ser arbetet som sin egen fritid, något som går att hänföra till 
deras olika livssituationer, där både Elin och Vera är unga kvinnor utan 
barn, medan Eeva har två små barn som kräver henne varje stund hon 
är hemma.  
 
Elias förde in en annan aspekt av varför det var viktigt att arbeta. För 
honom var det en existentiell fråga att vara i arbete.  
 

Elias: Om jag hade tio miljoner (kronor), jag kan inte sluta jobba. 
Jag är vet du, som en fisk i vatten. 
I: Vadå? 
Elias. Vet du en fisk kan inte leva utan vatten. Jag är sådan. Om du 
tar jobbet härifrån, då skall jag dö. 

 
Utan att arbeta kan han inte leva och även om han vore ekonomiskt obe-
roende skulle han aldrig tveka över att arbeta. Att vara en arbetande 
människa var så förknippat med hans syn på sig själv och sin person att 
det var omöjligt för honom att tänka sig själv utan arbete. Rora, som 
arbetat i många år sedan han kom till Sverige och sedan varit arbetslös 
sedan början av 1990-talet förde in samhällets syn på den som inte hade 
ett lönearbete, som ett viktigt skäl för honom att ha ett arbete och en fast 
anställning. Utan ett fast arbete är det inte möjligt att få tillgång till nå-
gon av de krediter, som varje affär som säljer kapitalvaror annars erbju-
der. Som arbetslös hade han känt sig ställd utanför det svenska samhäl-
let och inte heller erkänd som fullvärdig konsument, något som begrän-
sat hans möjligheter ytterligare och kränkt hans självkänsla. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de som betonar arbetet som inne-
håll har antingen trivts väl i Latitud eller också vantrivts och uttalat att 
de vill söka sig till något annat. De som sett arbetet som sysselsättning 
har också uttalat sig mera likgiltigt kring arbetet och arbetsplatsen och 
Habib sade till och med att det viktigaste för honom var att få lugn och 
ro från alla problem och att få arbeta. 
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Habib: I hemlandet finns det mycket problem och därför kom jag 
hit. Jag vill inte ha problem, jag vill jobba och äta och sitta. Inte var-
je dag tänka att det är problem där och det är problem där. Jag vill 
inte ha det så. 
 

För Habib liksom för de övriga irakiska männen är kooperativet en 
försörjning, medan det för de svenska männen framför allt är en tillfäl-
lig placering, båda är synsätt som är förenliga med att se arbetet som 
sysselsättning. För kvinnorna är det en i raden av tillfälliga arbeten 
medan de väntar på att finna ett bättre arbete, som också kan stämma 
med deras intressen och ge ett mera meningsfullt innehåll. För Urban, 
Elias och Karin är kooperativet däremot ett företag som de själva är 
engagerade i. För Urban är det dessutom ett led i en karriärstege och 
han lämnar kooperativet under den tid jag är där för att avancera till att 
bli projektledare för samtliga delprojekt. Elias ser kooperativet som ett 
företag som måste säkras och växa och där han själv har en viktig roll, 
medan Karin mera ser det som en verksamhet som också är viktigt för 
det omgivande samhället. För dem alla gäller att man kan se deras syn 
på arbetet i Latitud i ljuset av deras tidigare liv och erfarenheter. De 
flesta av männen som kommit till Sverige för att börja ett nytt liv långt 
borta från krig och religiöst förtryck ser det som viktigast att nu få leva 
i frihet och uppskattar samvaron med sina släktingar och vänner högre 
än att kämpa för ett arbete med mera krävande arbetsuppgifter och 
bättre lön. De har inte heller kommit ut på en öppen arbetsmarknad och 
vet inte skillnaden i villkor mellan den och arbetet på Latitud. Däremot 
har flera av dem och deras landsmän varit med om att gå från praktik-
plats till praktikplats och i jämförelse med detta erbjuder Latitud en 
trygghet och stabilitet och en omsorg om dem. Med undantag för Elias 
och Rora, som är den ende som har haft ett fast arbete och vet att han 
vill tillbaka till ett sådant, är de övriga nöjda och beredda att slå sig till 
ro i Latitud. Elias har däremot en utbildning och har haft en ställning 
med status och god ekonomi i sitt hemland och han strävar efter att 
återvinna vad han förlorat. Han vill dock inte slösa tid på studier eller 
på att byta arbete utan förlägger sina ambitioner till kooperativet och 
dess framtida utveckling. De svenska männen är äldre och vet att deras 
kroppar slitits ned och att de inte längre är attraktiva på arbetsmarkna-
den och även för dem blir kooperativet en plats, som är tillräckligt bra 
att vara på förutsatt att arbetet anpassas efter deras förmåga och de inte 
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förlorar ekonomiskt på vistelsen. Kvinnorna är däremot yngre och 
medvetna om att de har flera år framför sig i arbete förutsatt att de inte 
sliter ut sina kroppar i förtid. De har inte någon yrkesutbildning utan 
har arbetat med uppgifter som erbjudits dem och de har inte rotat sig 
på någon arbetsplats eller i något yrke. Deras engagemang är ofta i 
barn och familj, där de bär ett stort ansvar, och arbetet utgör en för-
sörjning där arbetsplatsen är tillfällig i väntan på något bättre. Till 
skillnad från männen har flera av kvinnorna drömmar om vad de skulle 
vilja göra och ett hopp om att någon gång komma till ett sådant arbete. 
Även om de alla talar om att arbete i sig själv har en mening har det 
olika mening för dem, liksom att arbetet inom Latitud har olika mening 
beroende på deras tidigare erfarenheter, ålder och även kön. Deras hi-
storia och bilder av framtiden vävs samman i nuet och formar den me-
ning de finner med vistelsen och arbetet i Latitud och därigenom får 
arbetet där olika mening för männen och för kvinnorna, för de yngre 
och för de äldre, för dem som vuxit upp i Sverige och för dem som 
kommit från andra länder.  

Arbetsuppgifterna inom Latitud – sedda i per-
spektiv av meningsfullhet. 
Hur är det då med arbetet just inom kooperativet Latitud, är det me-
ningsfullt och viktigt eller uppfattar man det som likgiltigt? I mina 
samtal med kvinnorna fann jag att de samtliga var överens om att det 
arbete, som gjordes behövde utföras, och att det på så sätt kunde ses 
som meningsfullt. Vad de främst framhöll var att arbetet var tungt och 
slet på kroppen. Några av uppgifterna och då främst trappstädningen 
kändes emellertid lönlösa, därför att det inte dröjde många dagar förrän 
de som bodde i fastigheterna hade smutsat ned trapporna igen. De som 
arbetade med trappstädningen kände därför att deras hårda arbete inte 
respekterades eller uppskattades av dem som använde trapporna. Lika-
så talade några om att de allra värst åtgångna lägenheterna var alltför 
otrevliga för att de skulle vilja åtaga sig det arbetet. I detta samman-
hang kom det fram förundran över att människor kunde leva under 
sådana förhållanden att lägenheterna försattes i ett sådant skick, något 
som man såg som onödigt. När detta nu var ett faktum, var det dock 
ingen som ifrågasatte meningen och nödvändigheten av att åter sätta 
dem i ett användbart skick.  
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Några av männen talade däremot om att det var just flyttningarna bort 
från saneringslägenheterna som var meningsfulla, därför att det var 
nödvändigt att det fanns någon i samhället som åtog sig de arbetsupp-
gifterna. Andra sade att de utförde arbete som behövde göras och däri 
låg underförstått att det var ett meningsfullt arbete. Överhuvudtaget 
talade inte många om huruvida de enskilda arbetsuppgifterna var me-
ningsfulla för dem eller för samhället utan diskussionerna och samtalen 
rörde sig istället om hur och när de skulle utföras, inte om det fanns 
anledning att utföra dem. Det faktum att samtliga arbetsuppgifter var 
tydligt mätbara och att det gick att se ett resultat av dem kommentera-
des aldrig, vilket troligen kan ha att göra med att samtliga hade erfa-
renhet av den sortens konkreta arbete och inte reflekterade över arbets-
uppgifter, vars verkan eller meningsfullhet är svåra att se och mäta och 
som därför kan betvivlas. Den ende som jag någonsin hörde lyfta per-
spektivet ovanför det konkreta är Erik, som ifrågasatte om avhysnings-
flyttningarna egentligen bidrog till något eller förde någonstans, då de 
människor som var föremål för flyttningarna dels snart måste avhysas 
igen och dels måste få finnas någonstans och om det då inte var lika 
bra att de fick vara där de var.  
 
En orsak till att diskussionen rörde sig på detta konkreta plan är att 
projektets mål inte var närvarande eller synliga. En anledning till detta, 
som jag kan se, är att de som fanns i kooperativet var objekt för projek-
tet, som hade till syfte att ge dem arbete, inte i första hand att fylla ett 
behov av tjänster eller en marknad såsom ett företag. Det blev därför 
svårt både för Urban och ledningen i övrigt att göra dessa mål tydliga 
för dem som var där. Därmed skulle även den strävan som manifeste-
rats i bildandet av ett kooperativ, nämligen att söka bilda en form av 
företag, ifrågasättas. Endast Karin talade om något av projektets mål, 
då hon framhöll att kooperativets arbete var bra för bostadsområdet. 

Reifikationer inom Latitud 

Arbetet inom kooperativet är som tidigare framhållits bundet till krop-
pen och de reifikationer som personalen hanterar är därför få, med un-
dantag för Urban, som i sitt arbete dagligen måste hantera avtal och 
blanketter, lämna anbud och planera arbetet och kommunicera med 
kommun och uppdragsgivare. Även Karin och Elias använder telefon 
och blanketter för planering och redovisning av arbetsuppgifter. För 
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övrigt är de reifikationer som används i form av redskap för städningen 
och för röjning, gräsklippning o s v och de som brukar dem är väl för-
trogna med dessa. Till skillnad från bilarna och mobiltelefonerna är 
dessa inte laddade med något symboliskt innehåll utan ses bara som 
arbetsredskap tillgängliga för var och en som skall utföra denna form 
av arbete. Mobiltelefon och tillträde till någon av kooperativets lea-
singbilar var dock förknippade med ett stort symbolvärde. De repre-
senterade att man var rörlig och både kunde och betroddes att ha själv-
ständiga kontakter med yttervärlden och de gav frihet i tid och rum. 
Det var också bara Urban, Karin, Elias och Anna som hela tiden hade 
tillgång till bil och telefon, men av dessa höll sig Urban och Anna med 
egna bilar och Anna hade dessutom egen telefon. Skälen till detta var 
nog olika, för Urban var det troligen en fråga om att han hela tiden 
hade behov av bil och att han såg det som mera praktiskt att använda 
sin egen, medan det för Anna innebar en förutsättning för att kunna 
agera självständigt gentemot kooperativet. Mobilen och bilen gav hen-
ne och Maria makt att styra sin tid och sitt arbete.  
 
Den största och mest betydelsefulla reifikationen utgjordes emellertid 
av kooperativet självt och dess konstruktion och ekonomiska villkor. 
Under den utvärdering som jag var med om att genomföra och där pro-
jektet ingick som ett delprojekt ägnade vi mycken tid och möda åt att 
förstå projektets ekonomi utan att kunna få full klarhet. En orsak till att 
kooperativet Latitud är så svårgripbart och ogenomskinligt är dess 
blandning av att både vara en del i en kommunal organisation och del 
av ett statligt projekt samtidigt som man var mån om att ge bilden av 
att vara ett självständigt företag. I rollen av att vara ett företag fram-
ställdes det i de siffror, som vi fick tillgång till och dessa stämde med 
den yttre bild som gavs till allmänhet och dem som fanns inom koope-
rativet, nämligen att det bar sina egna kostnader. När vi sedan granska-
de projektet närmare fann vi dock att kooperativet uppbar kommunalt 
stöd, dels i form av projektsamordnarens, Urbans lön, dels i form av 
bidrag, vilka emellertid rubricerades som tjänster som sålts till kom-
munen. Projektet fick också stöd i form av administrativt stöd och i 
utbildning och de tjänster som det samlade projektet bidrog med. Även 
lokalen ställdes till kooperativets förfogande av fastighetsbolaget i 
utbyte mot att man ansvarade för nycklar och uthyrning av den sam-
lingssal som fanns i anslutning till lokalen. Det största inflödet av me-
del till kooperativet i medel förutom intäkterna från uppdragen utgjor-



Lärande 

162 
 

des emellertid av olika former av arbetsmarknadsstöd och anställ-
ningsbidrag. I realiteten var det så att endast de timanställda kvinnorna 
betalades helt med kooperativets intäkter, medan man uppbar någon 
form av ekonomiskt bidrag helt eller delvis till alla andra. Även orga-
nisationen i sig var svårgenomtränglig och egentligen obegriplig efter-
som den inte liknar någon annan organisation. Latitud utgavs för att 
vara ett kooperativ, men de som arbetade där satt inte i styrelsen förut-
om Urban och Karin och senare också Fatima utan styrelsen utgjordes 
av representanter för företagare och andra intressenter i området. 
Dessutom var det inordnat i ett projekt som hade en statlig uppdragsgi-
vare, men för vilket hade byggts upp en kommunal organisation och 
Urban var anställd på heltid inom denna för att leda kooperativet. Ef-
tersom projektet i sin helhet stod i fokus för politiskt intresse och am-
bitioner fanns det även en särskild politisk styrelse för det samlade 
projektet och politikerna fanns alltså i ovanligt hög grad närvarande, 
vilket står i stark motsägelse mot att det skulle vara ett självständigt 
företag. 
 
En reifikation som är tydlig och genomskinlig blir också tillgänglig för 
dem som är i dess närhet, medan en reifikation som är ogenomskinlig 
och svårgripbar ger upphov till olika tolkningar beroende på vilka de-
lar man kan och får se och hur man kan koppla sammanhangen mellan 
de delar man ser. I Wengers (1990, 1998) studie visar han hur skadere-
glerarna kämpar med att förstå en komplicerad blankett med uträkning 
för ersättning. De når dock inte någon förståelse utöver den rena mani-
pulationen av uträkningar och siffror, vilket innebär att de inte heller 
kan förklara vidare för alla upprörda kunder vad de gjort. Deras trygg-
het och säkerhet i sitt yrke undergrävs därmed liksom deras egen för-
ståelse av arbetet och dess mening. Man kan här också hävda att kun-
skap är makt, den som förmår genomskåda och förstå konstruktionen 
kan också hantera den, men för den som inte gör det är man hänvisad 
till den tolkning man finner lämpligast utifrån de kunskaper och erfa-
renheter man har. På samma sätt kan man anta, att på detta sätt söka 
nedtona fakta angående kooperativets konstruktion och förringa viktiga 
inkomstkällor i kooperativets ekonomi, i detta fall tjänar ett politiskt 
syfte att framställa projektet som lyckat och framgångsrikt, men det 
bidrar också till att hålla dem, som är beroende och arbetar i det, osäk-
ra och okunniga om de villkor som gäller. 
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Vikten av en fast anställning 

Svårigheten att tyda kooperativet och dess organisation och ekonomi 
visar sig i hur Erik försöker tolka det för att kunna utröna om det är 
möjligt för honom att få en fast anställning. Erik, som blivit arbetslös 
efter många års yrkesarbete kände sig tvingad och lurad till att börja på 
kooperativet och han är från första stund medveten om att vistelsen i 
kooperativet är en arbetsmarknadsåtgärd under rubriken aktivitetsstöd 
och att han har en tidsbegränsad placering. I kooperativets självbild 
och den information som arbetsledningen ger ligger emellertid att det 
skall skapa fasta arbeten åt arbetslösa i kommunen och alltså skilja sig 
från rena arbetsmarknadsåtgärder genom att erbjuda en väg ut ur ar-
betslösheten. Erik såg också under sin tid i kooperativet att ett antal 
personer betraktades och betraktade sig själva som fast anställda och 
han hade ambitionen att i framtiden ingå i den gruppen. När han sedan 
började räkna på kostnaderna för att anställa den personal, som fanns i 
kooperativet och ställa de kostnaderna gentemot de arbetsuppgifter och 
inkomster som kooperativet rimligtvis kunde ha, drog han den slutsat-
sen att det var omöjligt för arbetsplatsen att bära kostnaderna för ytter-
ligare fast anställd personal.  
 

I: Tänkte du så när du började också, eller har det blivit mer efter-
hand? 
Erik: Nej, när man började, då tänkte man nog mer att det skulle bli, 
mynna ut i något jobb, men det förstår man ju alltmer bara med det 
ekonomiska, att betala då så många anställda som dom gör. För att 
om du räknar med då, att om jag skulle ha 17 000 i månaden och se-
dan skatt och så, så måste arbetsgivaren betala då nästan 34 000 för 
att du har sociala avgifter på det där också, och då kan du ju räkna 
ut. Om du har tio stycken då, så kan du ju räkna ut då hur mycket 
pengar du måste få ihop och då är det ju minimal chans, om man tit-
tar på boksluten här att du skall kunna få ihop till en anställd. Ge-
nom att jag läser revisorskursen också så har jag ju tittat på de här 
siffrorna.  

 
I och med detta var det inte längre meningsfullt för Erik att stanna kvar i 
kooperativet. Så länge som han hade närt hoppet om ett fast arbete över-
såg han med att han hade tvingats in i arbetet mot sin vilja. Som fast 
anställd skulle han ha kunnat räkna med en annan lön och han pekar på 
att han tjänar sämre inom kooperativet än om han hade stämplat, vilket 
gör att han inte finner någon motivering till att vara kvar i kooperativet 
inom aktivitetsgarantin. 
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I: Du har själv valt att sluta, sade du? 
Erik: Jag ville ju inte ha förlängning eller någonting för att det gyn-
nar ju inte mig att ha en förlängning här. 
I: Hur ser du på det då? 
Erik: Nej, det här är ju bara en sådan här (paus) tillfällig förvaring av 
folk. 
I: Så ser du på det för alla. 
Erik: Ja, du jobbar ju på som vanligt och du får ju bara 80% från A-
kassan och jobbar fullt. Du har ingen morot eller någonting utan du 
skall bara vistas här. Det finns ingen morot här. Jobbar du på ett 
jobb, så jobbar du för att få in löning, men här har du ingen morot. 
Tycker inte jag. 
I: Men det finns en del som tycker det, va. 
Erik: Nej, det vet jag inte om det är någon som tycker. Det är dom 
som är fast anställda i så fall. Dom måste ju få in sina pengar. Och 
det är inte så många som är fast anställda. En tre, fyra stycken. An-
nars är det ju bara arbetsmarknadsåtgärder. Och då är det ju inte så 
roligt att jobba tycker jag.  

 
Innan Erik kom till denna bedömning hade han deltagit i och engagerat 
sig i alla arbetsuppgifter och han hade visat intresse för att påverka pla-
nering och utförande. Han hade varit aktiv i att tala med och ha kontakt 
med alla på arbetsplatsen och var den som intresserade sig för alla oav-
sett ålder, ursprung och kön. Han var nyfiken och alert och vinnlade sig 
om att göra mer än vad som låg på hans lott och han sökte också påver-
ka både arbetet och de andra att arbeta mera effektivt. Så snart som han 
hade gjort klart för sig att han inte kunde räkna med en fast anställning 
bytte han inriktning i sina strävanden. Han begärde att få avsluta sin 
placering på kooperativet omedelbart när hans placering löpt ut och 
istället få en placering, som gav honom mera utrymme för hans fritid, 
medan han sökte ett arbete som motsvarade hans kompetens och kun-
skaper. Han bytte då helt riktning i sina strävanden och från att tidigare 
ha agerat för att arbetet skulle utföras bättre och effektivare och varit 
den som hade stor omsorg om relationer och den sociala miljön, agerade 
han nu för att lämna kooperativet snarast möjligt. Den mening som han 
hade givit kooperativet låg alltså inte i arbetsuppgifterna eller den socia-
la samvaron utan i möjligheten till en fast anställning. När denna me-
ning upplöstes i intet spillde han ingen tid på att stanna kvar utan defini-
erade ett mål på längre sikt, vilket var att söka ett mera kvalificerat ar-
bete och under tiden kunna lägga mera kraft på sina egna privata intres-
sen. Erik var tydlig i sina mål och den mening som han gav arbetsplat-
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sen, nämligen att han ville ha ett fast arbete och när han tolkat artefak-
ten kooperativets förutsättningar så att detta inte var möjligt blev tillva-
ron i Latitud meningslös för honom. 
 
Per, som också kom till kooperativet genom aktivitetsstödet, hade då 
resignerat och såg det inte som möjligt att få ett nytt arbete, men tog 
tacksamt emot placeringen för att få ett socialt liv och komma igång 
efter sysslolöshet. Han uttalade under sin första tid i Latitud att han inte 
räknade med att någon skulle vilja anställa honom på grund av hans 
ålder. 

 
Per: En arbetsgivare anställer inte någon som är över femtio år efter-
som de bästa åren har tagits ut och det är bara förslitningar och sjuk-
domar kvar och det är inte något som någon arbetsgivare vill satsa 
på. 

 
 Samtidigt sa han också att han inte var beredd att ta en anställning med 
alltför låg lön. 
 

Per: Jag har kommit upp i en hyfsad lön nu och om jag tar ett jobb 
med lägre lön får jag lägre ersättning när jag sedan skall stämpla och 
så hamnar man i en ond cirkel och det blir till slut inget att leva på. 
Om Urban skulle erbjuda ett jobb på 12-13000 kronor i månaden 
skulle jag därför inte ta det, men det är OK att vara på Latitud inom 
aktivitetsgarantin för det påverkar inte stämplingen. 

 
 Han var medveten om sin ålder och att han inte orkade lika mycket som 
när han var yngre, men hade arbetat i många år och hade nått en lön 
som han inte ville ge avkall på. Han sade också att han förstod arbetsgi-
varna som inte ville ha kvar äldre arbetskraft med tanke på att de inte 
längre orkade arbeta lika hårt som de yngre. Per talade i detta skede om 
de företräden i form av styrka och kroppskrafter, som de yngre hade. 
Under tiden i kooperativet kom hans specifika yrkeserfarenheter och det 
faktum att han genom tidigare arbeten som montör och fastighetsskötare 
hade behörighet att utföra arbetsuppgifter, som var viktiga för koopera-
tivets expansion, att göra honom viktig att behålla på arbetsplatsen. 
Hans mångkunnighet kom att bli viktigare än det faktum att han inte 
längre var lika stark och uthållig som de yngre och han fick en uppma-
ning att samla ihop sina formella meriter och begära att få en fast an-
ställning med arbetsmarknadsstöd.  
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Den osäkerhet och avvaktan som Per uttalar över sina möjligheter att få 
ett arbete och som byggde på att han uppfattade sig som kroppsligt sli-
ten och förbrukad, förbytts under hans vistelse i kooperativet till säker-
het och medvetenhet om den kompetens som han besitter. Sista gången 
som jag besöker kooperativet och hans anställning just blivit klar agerar 
han som arbetsledare för männen som är ute och röjer sly på ett upp-
drag. Elias berättar också om när han varit ute och handlat tillsammans 
med Per och har överraskats av hur denne har trängt sig före för att 
skriva under fakturan. Även för Per har kooperativet fått en ny mening, 
från att ha varit en tillfällig placering och fristad från meningslös arbets-
löshet till att ha blivit ett arbete. Också Per förändrar sitt beteende i och 
med att kooperativet har fått en ny mening. Från att ha varit tvekande 
och betonat sina svikande krafter blir han alltmer medveten om sin 
kompetens och att just han är viktig för kooperativet och han tar på sig 
rollen av arbetsledare. Han tar dessutom upp kampen med Elias om att 
företräda kooperativet utåt. I och med att han blivit fast anställd ser han 
sig inte bara som arbetande där utan också som en betydelsefull person, 
som kan uppträda som arbetsledare och med rätt att företräda och svara 
för kooperativet utåt.  
 
Såväl Erik som Per illustrerar vikten av anställningsformen, en fast 
anställning ger en säker plats på arbetsmarknaden och i samhället. En 
fast anställning ger även en plattform för att kunna agera och utveckla 
sina arbetsuppgifter, kunna befästa sin ställning gentemot arbetskamra-
ter och företräda arbetsplatsen utåt. Så länge Erik ser möjligheten att få 
en fast anställning överser han med att innehållet i arbetet inte ger ho-
nom stimulans, så länge fungerar arbetet som verksamhet. Men när han 
inte längre kan hoppas på fast arbete har kooperativet inget att erbjuda 
honom längre. Han ger sig då ut för att söka efter ett arbete som kan 
vara rätt för honom. För Per däremot som blir fast anställd, ger den 
fasta anställningen honom utrymme att fylla arbetet alltmer med rätt 
innehåll. Det som han från början uppfattade som en form av syssel-
sättning till skillnad från arbetslöshetens brist på struktur och innehåll, 
blir genom den fasta anställningsformen ett arbete med meningsfullt 
innehåll. Att vara fast anställd innebär inte bara trygghet för honom 
utan också att han bedöms som värdefull och viktig för kooperativet. 
Det är i sig självt så värdefullt att det ger mening även åt arbetsuppgif-
terna och skapar en grund för hans ageranden och ger honom möjlighet 
att utöka sina anspråk. Medan Erik ger sig i kast med att försöka tolka 
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det han kan se och utläsa om kooperativets verksamhet och ekonomi 
bryr sig inte Per om det, eftersom han är nöjd med att vara där och med 
att ha kommit ut från hemmets sysslolöshet. Erik, som är otålig efter 
att få ett fast arbete är däremot ivrig att inte spilla tid på något som inte 
kan ge den utdelning han önskar och söker sig också därifrån så snart 
han kommit fram till att kooperativet omöjligt kan ge honom anställ-
ning. Erik vinnlägger sig om att försöka räkna och förstå och han har 
läst bokslutet och tolkar det efter de uppgifter som finns i det. Det han 
inte har räknat in är hur tätt kooperativet är sammanvävt med samhäl-
lets insatser för att få ut människor i arbete och de ekonomiska stödåt-
gärder som finns att tillgå. Det han inte ser är att även de anställningar 
som betraktas som fasta inom kooperativet sker med stöd av statliga 
medel för arbetsmarknadsstöd, och det som snarast avgör om någon 
skall betraktas som fast anställd är vilka avtal Urban lyckas förhandla 
fram med arbetsförmedling och kommun. Han har inte heller förstått 
att kooperativet i sin iver att betrakta så många som möjligt som fast 
anställda inte gör skillnad mellan dem som betalas helt av uppdrag och 
dem som delvis betalas av arbetsmarknadsstöd, då han själv endast 
räknar som fast anställning dem som betalas av kooperativets intäkter. 
För Erik är ett fast arbete ett arbete ute på en öppen marknad och det 
spel som gäller med intäkter från uppdrag blandat med offentliga stöd-
åtgärder tar han inte in i bilden.   
 
Både Erik och Per visar tydligt hur viktigt den fasta anställningen är 
för dem och hur hela deras sätt att agera är en följd av hur meningsfullt 
det är för dem att vara i kooperativet sett ur perspektivet av att kunna 
bli fast anställd. För Erik är det helt meningslöst att vara kvar då han 
gjort sin bedömning att detta är omöjligt, medan Per, så snart han vet 
att han blir anställd, är beredd att agera som arbetsledare och att ta på 
sig fler uppgifter. För Erik förlorar kooperativet helt sin mening, de 
brister som han tidigare översett med blir tydliga och det finns inget 
som håller honom kvar, medan det för Per får en mening av innehåll 
istället för den mening av sysselsättning, som det hade från början. 

Trygghetssystemet – stöd och fälla 

Det är dock inte bara kooperativet i egenskap av arbetsgivare som an-
vänder sig av de möjligheter som ges av det omgivande samhället, 
även de anställda gör detta och ibland i samarbete med arbetsgivaren. 
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För de anställda var det emellertid en avgörande skillnad i vilken ut-
sträckning de kunde komma i åtnjutande av det svenska trygghetssy-
stemet. 
 
De invandrare, som kommit tidigt till kooperativet och som fått stanna 
kvar där uttalar att de är tillfreds med att ha fått möjlighet att arbeta kvar 
inom kooperativet. De har inte någon varit i Sverige så länge att de om-
fattas av trygghetssystemet och har varken kunskap om det svenska 
samhällssystemet eller de möjligheter som finns till försörjning genom 
stämpling och arbetsmarknadsåtgärder. I den värld där de levt finns bara 
möjligheten att arbeta och försörja sig själv.  
 
För den ökande gruppen av svenskar är målen annorlunda. De har alla, 
med undantag av de yngre kvinnorna, arbetat tidigare, är fackligt an-
slutna och har möjlighet att använda sig av arbetslöshetskassa. De vet 
därmed att de kan överleva genom att varva perioder med stämpling och 
placeringar i en arbetsmarknadsåtgärd. Det är dock ekonomiskt knapert 
eftersom den ersättning de får är betydligt lägre än vad de skulle ha fått 
i lön i ett riktigt arbete. Ersättningen betalas inte heller ut av arbetsplat-
sen utan av arbetsförmedlingen. Detta får till följd att de ofta inte anser 
sig behöva göra ett fullt arbete inom en arbetsmarknadsplacering eller 
att arbetsplatsen skulle utnyttja dem om man krävde för mycket av dem 
som placerats där. En risk, som de då å andra sidan tar enligt vad Urban 
berättar för mig, är att de inte heller gör sig attraktiva som presumtiv 
arbetskraft om arbetsgivaren skulle kunna erbjuda ett arbete. 
 
För de män och kvinnor som bott och arbetat i Sverige länge, oavsett 
om de är födda i Sverige eller utomlands, finns det ett trygghetssystem, 
som de kan falla tillbaka på. För männens del har detta utlösts i och med 
att de har accepterat en placering inom kooperativet. Deras ageranden 
och berättelser visar dock att de förhåller sig på vitt skilda sätt i denna 
situation. Erik och Lasse, som båda har ett långt arbetsliv bakom sig, 
säger båda att de känner sig lurade och tvingade till att acceptera placer-
ingen. De är medvetna om rätten att stämpla och ser sig ha rätt att ut-
nyttja den, och Lasse beskriver hur han agerar för att få sin rätt: 
 

Lasse: Dom har satt upp mig på förmedlingen nu i och för sig och 
jag vet inte hur det är med det här banjobbet (på en golfbana) nu om 
han som sitter på förmedlingen är medlem där (i golfklubben) och 
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om han hört att jag är att lita på. Sådant där tycker jag inte om. Det 
är ju så att dom har förstärkt anställningsstöd för mig därute.  
I: På föreningen? 
Lasse: Ja, och det är ju en klubb och förening och dom har ju det bra 
ställt, det vet jag ju att dom har. Jag bryr mig inte särskilt mycket om 
det, men det är just det att dom tvingar mig, för att dom betalar dålig 
lön, plus att dom får 13 900 i månaden för att jag jobbar där. Och 
sedan sa jag, jag har alltså tre mil fram och tillbaka, det kostar alltså 
mig pengar att sitta och åka bil. Och sedan kollade jag vad det kos-
tade, och det kostade alltså 1000 kronor i månaden för mig att åka 
fram och tillbaka och sedan kollade jag med bussen och det kostade 
450 kronor och då sa jag det åt honom att jag kan inte ta jobbet och 
då hade dom troligen pratat med honom på förmedlingen för att han 
ringde och skrämde upp mig och sa att då kommer du att bli av-
stängd från A-kassan och då får du inga pengar på två månader. Fan, 
jag måste ju betala räkningar och bara för att det är sådant här strul 
så ville inte jag strula med räkningarna. Utan jag vill ju fortfarande 
vara en bra hyresgäst, och jag tänkte att jag kommer inte att klara 
mig i två månader utan hur sjutton skall jag göra med det här, men 
det är bara att ringa och ta mössan i vacker hand och ringa och säga 
det att jag måste ta jobbet…  Sedan när allt det här vart, då ringde 
jag A-kassan och så räknade hon ut åt mig att den lönen som dom 
betalar, det är 18% mindre än vad jag har i A-kassan, och det får 
bara vara 10% mindre. Men det fixade dom snabbt och det är det, 
som gör att jag misstänker ändå mera att han på förmedlingen är in-
volverad i det här. För att då fick jag löneförhöjning innan jag börja-
de jobba och nu ligger jag alltså på 6-8% under A-kassan. Då kan 
jag alltså inte vägra att jobba. 

  
Både Lasse och Erik vill tillbaka in i arbetslivet igen och kan inte se sig 
själva som arbetslösa eller placerade i åtgärder. Lasse avslutar sin peri-
od i kooperativet för att motvilligt gå till ett säsongsarbete, medan han 
själv aktivt söker arbete och Erik avslutar sitt arbete för att gå till en 
annan placering, där han hoppas få lära mera medan han söker arbete 
inom sitt kunskapsområde. Även Per har ett långt yrkesliv bakom sig 
när han kommer till kooperativet inom aktivitetsgarantin. Till skillnad 
från hans jämnåriga Lasse och Erik var alltså Per beredd att resignera 
inför arbetsmarknaden och han säger att han inte hade svårigheter att 
acceptera aktivitetsgarantin utan såg den som en rättighet och möjlighet 
att bryta sin sysslolöshet. Alla tre är mycket medvetna om att de befin-
ner sig i en arbetsmarknadsåtgärd och om den risk de löper att bli ut-
nyttjade av arbetsplatsen. De har tidigare haft bättre inkomster och vet 
också att de riskerar att få ännu sämre inkomster av stämpling om de 
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skulle acceptera ett arbete med för låg inkomst och de agerar för att inte 
hamna i den fällan. Alla är medvetna om spelets regler och kan spela 
det.  
 
För kvinnorna är Latitud en arbetsplats, men även för dem finns det 
svenska trygghetssystemet i bakgrunden. Anna och Maria arbetar deltid 
och stämplar upp till full tid och får därigenom full inkomst. De förkla-
rar för mig att det är möjligt därför att de är timanställda och för dem 
drar alltså både de och arbetsgivaren fördel av timanställningen. Anna 
talar om att hon i flera år har skiftat mellan stämpling och arbete och 
kunnat använda sig av detta system för att få hel inkomst.  
 

Anna: Ja, sedan har jag ju aldrig gått på heltid här utan jag har gått på 
timmar och stämplat och sedan gjorde jag ett uppehåll och då gick jag 
på D. (en arbetsmarknadsåtgärd med datautbildning) ett tag och sedan 
fick jag nya dagar från facket och så och det sista året har jag jobbat så 
pass mycket att jag har fått ihop nya dagar igen och så skiftar jag emel-
lan att jag stämplar och städar. 
I: Stämplar du upp till heltid då? 
Anna: Ja, det gör jag för vi har ju inte jobb till heltid. 
I: Och då tar stämplingsdagarna slut så småningom? Får du nya när du 
går på D? Är det så som det fungerar? 
Anna: Nej inte när jag går på D., men jag hade bara några dagar kvar 
när jag jobbade här, och då stoppas de dagarna så att man får utbild-
ningsbidrag under den tiden och då var det så att man kunde få gratis 
300 dagar i och med att man tog bort att det var inga nya utbildningar 
eller arbetsmarknadsåtgärder som gällde för nya dagar och då fick jag 
300 nya dagar och då kunde jag börja om här igen och under 2002 
hade jag jobbat så pass mycket, för att nu är mina dagar slut, men då 
har jag jobbat så pass mycket att jag får nya dagar från facket. 
I: Du har så pass mycket tid nu? 
Anna: Ja, man skall ha minst 70 timmar (arbetstid) på en månad under 
den senaste sex- eller tolvmånadersperioden. Vilket i och för sig är 
väldigt deprimerande för att det är ingen framtid. 

  
Hon genomskådar emellertid vilka följder det får för henne själv på lång 
sikt, eftersom det innebär att hon blir kvar i samma arbete år under år. I 
och med att hon på detta sätt får en dräglig inkomst utan att behöva ar-
beta full tid, tar hon sig inte loss för att skaffa sig en utbildning till ett 
arbete som hon drömmer om, och som på lång sikt heller inte kommer 
att slita ut hennes kropp så som städningsarbetet gör. Annas kunskap 
om systemet och förmåga att utnyttja det har samtidigt medfört att hon 
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stannar kvar i arbete och en situation som hon inte är nöjd med. Även 
Karin var inne i trygghetssystemet efter många år av arbete, men hon 
hade fått nog av arbetslöshet och för henne fanns ingen tvekan när hon 
såg möjligheten till arbete. För Vera är trygghetssystemet en lockelse, 
som hon inte kommer i åtnjutande av. Hon har inte arbetat tillräckligt 
länge för att få stämpla utan måste arbeta och hon talar längtansfullt om 
att kunna få socialbidrag för att slippa från arbetet. 
 
För de äldre, som har byggt upp en yrkesidentitet under långa arbetsliv, 
är det viktigaste att ha ett arbete. Flera av dessa, såsom Karin och Lasse 
har också upplevt långa tider av arbetslöshet och vet att de hellre vill 
arbeta. I grunden hos dessa ligger också önskan om självständighet och 
att de inte rår över sin egen tillvaro om de inte har ett eget arbete, något 
som både Erik och Lasse känt på då känner sig utsatta för maktmissbruk 
i placeringen på kooperativet. Även om de som Lasse har satt emot och 
ifrågasatt placeringar har de ändå erfarit att de inte har någon valfrihet, 
så länge de inte har en egen inkomst. De kan trygghetssystemet och vet 
hur de skall använda sig av det, men önskar helst slippa vara i det. 
 
Vad jag tycker mig kunna utläsa är en gradskillnad i synen på trygg-
hetssystemet mellan dem som är äldre och de yngre. De äldre har vuxit 
upp i ett arbetsliv, när trygghetssystemet inte varit en självklarhet och 
har också varit vana vid att klara sig på egen hand. De ser det visserli-
gen som självklart att de kan stämpla, men det som de strävar efter är att 
försörja sig själva och klara sig utan samhällets stöd. Dessa såsom Ka-
rin, Erik, Lasse och Per har också arbetat största delen av sitt liv och är 
stolta över att ha en lång yrkeserfarenhet. De yngre har också kommit ut 
tidigt i arbetslivet och börjat med att ha fast arbete, men när lågkonjunk-
turen slog till i början av 1990-talet och många blev arbetslösa drabbade 
det dem, och sedan dess har de som kunnat göra så varvat arbetslöshet 
med stämpling. Såväl Anna, Maria, Ove och Anders har varit i denna 
situation och de är, när jag träffar dem i kooperativet mellan 30 och 40 
år, vilket innebär att de har levt med att förlita sig på trygghetssystemet 
nästan lika länge som de arbetat. För de äldre är arbetslösheten något, 
som inträffat sedan de har haft 25-30 år i arbetslivet och de kan också, 
såsom Per och Erik, förklara det med att de inte längre är lika starka och 
attraktiva på arbetsmarknaden som de yngre, och att de redan har givit 
sitt bästa år till en arbetsgivare. För de yngre finns inte den förklaringen 
utan de måste konstatera att läget är som det är och att de inte ens i sina 
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bästa år har kunnat få fast arbete, och att de därför måste räkna med att 
det kan fortsätta på samma sätt hela deras yrkesliv. Trygghetssystemet 
blir därmed jämställt med arbetet såsom försörjningsmedel, det är en 
självklarhet, som finns och som skall användas. För Anna och Maria 
tjänar det även till att ge dem en drägligare livssituation, då det gör det 
möjligt att arbeta sex timmar om dagen så att de får kraft och tid över 
till sina andra åtaganden inom familjen, eftersom de kan stämpla upp till 
full tid. De är också fullt medvetna över hur systemet fungerar och hur 
de skall agera och pussla för att kunna få ut nya stämplingsdagar när de 
gamla tagit slut.  
 
Anna, som har spelat med systemet under flera år ser emellertid också 
baksidan av att bli beroende av systemet, nämligen att det inte tvingar 
fram ett ställningstagande och agerande, som på längre sikt kan ge ett 
bättre liv. Genom att hon är skicklig i att använda det, och genom att 
hon också får stöd i att använda det av såväl kooperativet som tjänste-
män inom den kommunala förvaltningen, har hon kunnat spela med det 
under en längre tid. Anna vet dock att hon egentligen inte vill ha det på 
detta sätt och ser att hon inte kommer närmare sin dröm genom att ha 
ordnat en för ögonblicket dräglig tillvaro genom att spela med timan-
ställning och trygghetssystem. Det ger henne visserligen en dräglig ar-
betssituation och en inkomst hon kan leva på och tid för sitt privata liv, 
men det leder henne inte vidare mot hennes egna mål och inte heller 
mot en stabilare situation på arbetsmarknaden. Vera, som ser de andra 
använda sig av trygghetssystemet och kunna få full betalning trots att de 
arbetar deltid, men som själv inte kan stämpla eftersom hon inte hunnit 
arbeta så länge, ser trygghetssystemet och möjligheten att stämpla som 
en förmån och en orättvisa, som inte kommer henne till del. Medan de 
äldre ser det, som att de har rätt till att använda sig av systemet därför 
att de har betalat in till det, ser hon inte den kopplingen, och därmed 
inte heller att hon inte kan använda det därför att hon inte har arbetat 
sedan hon slutat gymnasiet och alltså inte heller investerat i systemet. 
Det sambandet ser hon inte, utan vad hon ser, är att hon inte kommer i 
åtnjutande av den möjlighet till försörjning som det ger. Hon ser inte 
heller de nackdelar av ett beroende som Anna talar om, nämligen att det 
är lätt att bli fast i något som ger tillräckligt mycket och inte kunna söka 
sig vidare på egen hand till något som skulle kunna ge mycket mer på 
längre sikt.  
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Det som hindrar Anna att gå vidare till det hon önskar är att hon inte 
vågar satsa på studier och de kostnader som det innebär. Anna har vis-
serligen på egen hand läst kurser på högskolan tidigare, men vågar inte 
fortsätta därför att hon inte är säker på att hon får arbete därefter och 
alltså inte säkert vet att studierna betalar sig. Anna är den enda som 
gjort en satsning på utbildning, även om hon avbrutit den, medan Vera 
visserligen drömmer om någon utbildning men tvekar inför olika alter-
nativ eftersom hon ser kostnaderna med att studera som oöverstigliga. 
Än mer beroende av att samhället skall garantera studier är Ove och 
Elisabeth. Elisabeth har läst kurser på Komvux, men säger att hon nu 
inte kan läsa någon utbildning inom de närmaste fem åren eftersom det 
dröjer så länge innan hon återigen kan få studera med stöd av bidrag, 
som täcker hennes levnadskostnader. Möjligheten att själv ta initiativ 
till studier eller att läsa utan att få alla kostnader täckta finns överhuvud-
taget inte för henne. Även för Kent är det självklart att studier skall vara 
betalda av samhället. 
 
Gemensamt för alla dessa, oavsett om de omfattas av systemet eller ej 
och oavsett om de vill ta det i anspråk eller ej, är att trygghetssystemet 
finns i deras värld och att tillgången till A-kassa och arbetsförmedling-
ens åtgärder ingår i ett system, där även kooperativet ingår. Så länge 
som de inte kunnat få ett fast arbete inom eller utanför kooperativet är 
de inkorporerade i detta system, vilket innebär att de får sin nödtorftiga 
försörjning, men måste acceptera att placeras i åtgärder, varav koopera-
tivet utgör en av samhällets tillfälliga åtgärder eller placeringar. Koope-
rativet är samtidigt också en regelrätt arbetsplats som ständigt söker 
kvinnor till det växande antalet städuppdrag, dit Vera, Anna, Maria och 
Elin hänvisats och de måste acceptera att arbeta där eftersom de inte har 
några andra val och de inte har rätt till försörjningsstöd. Genom att koo-
perativet inte har några attraktiva arbetsuppgifter att erbjuda, där man 
kan gå ut och konkurrera om arbetskraft på en öppen marknad, har koo-
perativet begränsat sig till att rekrytera genom de kanaler som skapats 
av det offentliga samhället för att motverka och begränsa en öppen ar-
betslöshet. Härigenom blir också kooperativet en del av trygghetssyste-
met och arbetsförmedling, arbetslöshetskassa samt kommunens enhet 
för arbete och försörjning blir en del av kontexten i kooperativet.    
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Relationen till dem som har makten och medlen 

Som jag tidigare har berättat har nästa alla som arbetar inom koopera-
tivet kommit dit genom arbetsförmedlingens försorg, ofta i samarbete 
med kommunens avdelning för arbete och försörjning.  Tjänstemännen 
som arbetar inom dessa organ och enheter finns alltid närvarande i 
kooperativet, männen talar om sina handläggare och hur dessa agerar 
och agerat och vilka överenskommelser de har kunnat träffa med dem. 
Också kooperativet är beroende av att ha goda kontakter med tjänste-
männen för att dessa skall hänvisa människor till dem och för att koo-
perativet skall kunna få dit och behålla dem man vill ha kvar. Jag har 
själv i min egen arbetsverksamhet erfarenhet av detta, då jag under 
många år ansvarade för en kulturverksamhet med större verksamhet än 
personalbudget och därför måste samarbeta med dessa organ för att 
kunna få tillgång till arbetskraft. Det handlade då om att bygga upp ett 
gott samarbete med handläggare på de olika enheterna för att kunna få 
personer placerade, vilka kunde och var intresserade av de uppgifter 
som arbetsplatsen kunde erbjuda. Det gällde att göra arbetsplatsen at-
traktiv inte bara för dem som sökte praktikplats utan i lika hög grad för 
handläggarna.  
 
Kooperativets beroende av tjänstemännen i de olika enheterna är tyd-
ligt. När tjänstemännen från enheten för arbete och försörjning kom-
mer på besök är det viktig att alla är på plats och gör ett gott intryck för 
att visa att kooperativet sköter sina åtaganden9. Det är mycket tydligt 
både i Karls och i Urbans ageranden att man vill göra ett gott intryck 
och det framgår av den besökande manlige tjänstemannen att han ser 
sig ha en maktposition gentemot både männen i kooperativet och koo-
perativets företrädare. Han kör fram sin bil ända fram till de glasdörrar 
som leder in till kooperativets lokal och blockerar därmed trottoaren 
framför, han skickar runt sin nya mobiltelefon för beskådande och han 
för hela tiden ordet och tar även stort fysiskt utrymme då han skjuter 
sin stol bakåt för att kunna bereda plats åt sig att sitta bakåtlutat med 
ena benet över det andra. Vid flera tillfällen klappar han Elias som 
sitter närmast på axeln, när han berättar om hur denne vid deras första 
kontakt inte kunnat hantera det svenska språket. Hela hans kroppsspråk 
påminner om det som Granström (1992) kunnat identifiera hos tonårs-

                                                 
9 Detta besök beskrivs i kapitel V. 
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pojkar som dominerar över sina klasskamrater. Vid ett annat tillfälle 
förklarar Urban för mig att tjänstemännen som placerade SFI- prakti-
kanter var missnöjda med att de invandrare som var i kooperativet inte 
lärde sig mera svenska och att man därför inlett ett samarbete med 
folkhögskolan för att kunna ge dem undervisning i det svenska språket 
några dagar i veckan. Jag hörde också Urban flera gånger förklara för 
dem, som fanns i kooperativet att det inte var han som rådde över deras 
placeringar och när dessa skulle upphöra eller förlängas, utan att det 
var någon av dessa myndighetsutövare som bestämde. Andra gånger 
berättade han för mig att det var han som bestämde om någon skulle 
vara kvar och enligt mina egna erfarenheter låg det nog till så att han 
kunde i viss mån påverka både vilka som erbjöds plats och om de kun-
de få stanna kvar och definitivt om någons period i kooperativet inte 
skulle förlängas. 
 
Hur agerar då de som arbetar inom kooperativet gentemot dessa myn-
dighetsutövare? I mötet med tjänstemännen från kommunens avdel-
ning för arbete och försörjning deltog förutom Karl och delvis Urban, 
Elias, Firat, Adam och ytterligare en man från Irak. Männen var närva-
rande men tysta under besöket och svarade bara på de frågor som ställ-
des till dem av den manliga tjänstemannen. Avsikten med besöket hade 
aviserats vara att se om kooperativet skulle kunna få ytterligare någon 
person anvisad till sig och Elias ville gärna att hans fru Fatima skulle 
kunna få arbete. Det är därför förståeligt att han underordnade sig be-
sökaren, även när denne skämtade med honom och berättade hur tafatt 
han varit vid deras första kontakt. Elias har annars berättat hur han 
använt sig av arbetsförmedlingens tjänstemän för att få arbete så snart 
han avslutat sina studier i SFI, men hans berättelse visar också att han 
inte ifrågasätter något beslut eller agerande och att han är angelägen 
om att visa sig i god dager, så att tjänstemännen förstår att han vill ar-
beta och klara sig själv. Han talar med respekt om den kvinnliga tjäns-
teman som hanterat hans ärende inom arbetsförmedlingen och kommer 
ihåg hennes fullständiga namn flera år efteråt. Elias är noga med att 
visa de myndighetsutövare han möter respekt och han utgår från att de 
ser vad han vill och att de stödjer honom.    
 
Även de övriga irakiska männen, som inte har varit ute på den öppna 
svenska arbetsmarknaden någon gång, uttalar att de accepterar de be-
slut som har fattats om deras placering i kooperativet och att de är nöj-



Lärande 

176 
 

da med att ha fått komma dit. Firat har själv bett att få komma till Lati-
tud eftersom hans gamla vän Elias var där, och Habib kom dit under 
sina SFI-studier och är nöjd med att ha fått stanna kvar. De ifrågasätter 
inte några beslut och kräver inte heller något mer, inte ens Habib krä-
ver att få klarare besked om sin anställning utan accepterar de papper 
som han fått om att hans anställningsbidrag gäller en begränsad tid. 
Han frågar inte ens Urban vad som händer när denna tid gått ut och får 
därför inte heller klart för sig att Urban utgår från en förlängning och 
att han betraktar Habib som fast anställd. Inte ens när det visar sig att 
Habib blivit sjuk i diabetes hör jag honom fråga vad som kan hända 
med hans arbete, trots att han är mycket orolig för sin hälsa och sitt liv. 
  
De båda svenska männen, Anders och Ove, som vistas i kooperativet 
under en längre period har inte tillfredsställelsen av ett långt arbetsliv 
bakom sig utan borde vara mitt uppe i detta. De har också uppenbart 
större svårigheter att klara sig i arbetet och både från kooperativets sida 
och från deras egen finns en underförstådd, men inte uttalad förutsätt-
ning, att de inte kommer att beredas fast arbete i kooperativet utan är 
där tills de fått en annan placering. Båda väntar på att arbetsförmedling-
en skall ge dem nya alternativ och det är också dessa båda som väntar in 
till de sista dagarna före jul ett år på besked om de skall få vara kvar 
efter nyår. De tar inga egna initiativ till att söka annat, även om den ene 
av dem, Anders, funderar på att själv kontakta arbetsförmedlingen och 
fråga hur det går med sökandet efter arbete till honom. Anders är dock 
ganska nöjd med situationen och trivs bra på kooperativet och att finnas 
i ett sammanhang, medan Ove är missnöjd med att vara där. Ove deltar 
inte i något arbete utom i ronder runt sophanteringen och när det finns 
lite plock inne på Latitud, men varken han själv eller någon annan 
kommenterar detta. När Ove talar om sin situation talar han om ett liv, 
där han har haft olika arbeten men fått sluta av olika orsaker och om 
försök till studier, som har misslyckats, vilket han skyller på att lärarna 
inte gjort sina arbeten och lärt honom något och inte givit honom betyg 
så att han har kunnat få arbete.  
 

Ove: Men jag har ju försökt allting, men det har ju inte blivit någon-
ting. Om jag hade haft utbildning hade det ju varit lättare, men jag har 
ju ingen utbildning. Så arbetsgivaren har ju frågat, men jag har ju ing-
en utbildning och då kommer jag ju inte in någonstans. Och nu, jag har 
ju inte fått någon utbildning alltså. Jag har ju gått på arbetsförmedling-
en och jag har gått annan utbildning, men man får ju ingen, läraren lär 
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ju inte ut, så man får ju ingen utbildning, så varför skall jag gå på stan 
för när dom inte utbildar en. Nu är jag fyrtio år och man får ju inget 
jobb när man inte har fått någon utbildning, när jag gått på arbets-
marknadsutbildning och i gymnasiet. Läraren har ju inte lärt ut mig till 
någonting, det är dom ju skyldig att göra, men det har dom ju inte 
gjort.  
I: Hur då, menar du? 
Ove: Jamen, går jag på gymnasiet som det där BPA måleri va, då skall 
jag för fan ha min utbildning, men jag fick ju inte det. Jag fick ju inte 
vara kvar heller. Dom har ju inte lärt ut mig så att jag kan komma ut i 
samhället. Så att jag kan söka jobb. Så att jag har det där intyget att jag 
har den utbildningen så att jag kan söka jobb. 

 
I Oves berättelse om sitt liv finns rad på rad av misslyckanden, som han 
ger andra ansvaret för. I botten av den syn som Anders och i ännu högre 
grad Ove företräder finns en bild av att andra skall ta ansvar för dem. 
Skillnaden är att Anders förlitar sig på att de gör det och är ganska nöjd 
med det som erbjudits, medan Ove ser sig i en annan roll och är missbe-
låten med att omvärlden inte givit honom utbildning och arbete. Ove är 
också tydlig i att markera vilka arbeten han inte kan tänka sig.  
 
De äldre männen Erik och Lasse opponerar sig däremot mot tjänste-
männen och deras beslut, men kan inte vägra de placeringar som de 
anvisats. I dessa fall måste tjänstemännen visa att de är myndighetsut-
övare och trycker på dem för att de skall acceptera placeringarna. Las-
se känner sig tvingad till att börja på kooperativet och även till det sä-
songsarbete som arbetsförmedlingen hänvisar honom till efter vistelsen 
i kooperativet. I efterhand får Erik veta att han hade kunnat skjuta på 
sin placering i kooperativet om han vetat mera om hur skulle ha kunnat 
utnyttja möjligheten till stämpling. Det som händer med dem båda är 
att de börjar reflektera över hur de själva skall kunna använda sig av 
handläggarna och rådande arbetsmarknadspolitik för att kunna få till-
träde till sådana arbeten som de önskar. Erik är den som hinner agera 
för att skapa en egen handlingsfrihet under den tid som jag följer koo-
perativet. Eftersom han har en tidsbegränsad placering i kooperativet, 
vilken är på väg att löpa ut och han absolut inte ser någon vinst i att 
vara kvar, begär han att bli flyttad till en enhet där han slipper tunga 
arbeten. Han engagerar också sin handläggare i att lägga upp en mera 
långsiktig planering, där man tar tag i kunskaper och erfarenheter som 
han har sedan tidigare för att söka anställning inom en annan sektor.  
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Även Vera känner sig tvingad av arbetsförmedlingen till att börja arbe-
ta på kooperativet, då hon tidigare hade arbetat med städning och koo-
perativet sökte personal. Hon måste försörja sig och arbetsförmedling 
och socialtjänst hade gjort klart att hon inte hade några andra försörj-
ningsmedel att tillgå. Här uppträdde samhällets representanter samlat 
som myndighetsutövare och gav henne inga andra alternativ än att ar-
beta. Hon nekas socialbidrag och man gör klart för henne att hon måste 
försörja sig och att det finns ett arbete för henne i kooperativet.  

Sammanfattning 
Alla de, som jag talat med i kooperativet Latitud, säger att det är vik-
tigt att ha ett arbete, även om de anför skilda skäl för detta. Det är 
emellertid få av dem, som talar om att deras arbete inom kooperativet 
ger dem stimulans och utveckling och det som de önskar av ett arbete. 
Den dagliga sociala praktik som erbjuds dem uppfyller därmed inte 
deras önskemål och krav på ett arbete. Några ser arbete som innehåll, 
det är viktigt att det ger stimulans och innehåll och att man kan enga-
gera sig i arbetsuppgifterna, medan andra ser arbetet som verksamhet. 
Bland dem som betonar arbete som innehåll är några nöjda med arbetet 
såsom Urban och Karin, medan andra är mycket missbelåtna såsom 
Vera och Erik. Bland dem som ser arbetet som verksamhet är det för 
somliga en försörjning som är god nog, därför att det ger utrymme för 
att ta vara på annat som upplevs som viktigt såsom för de irakiska 
männen. För andra, såsom de flesta kvinnorna är arbetet i Latitud en 
tillfällig försörjning, medan de letar sig vidare till något som kan ge 
mera innehåll, men som i de flesta fall också måste vara förenligt med 
deras ansvar för barn och familj.  
 
Kooperativet och de som vistas där är också beroende av det svenska 
trygghetssystemet och samhällets sysselsättningsåtgärder, vilka också 
till del är sammanvävda. Tillsammans ger dessa Anna och Maria en 
dräglig tillvaro, med deltidsarbete och inkomster som de kan leva på, 
samtidigt som det binder dem kvar på en arbetsplats och i ett arbete, 
som de båda vill ifrån. Andra vet från början att deras tid i kooperativet 
är begränsad och ett led i en kedja av åtgärder, vilket innebär att de ser 
arbetet som en tillfällig försörjning. Hur denna syn på arbetsplatsen 
som en tillfällig placering påverkar möjligheten att uppfatta arbetet 
som meningsfyllt blir tydligt när man följer Erik och Per. För Erik, 
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som hoppats kunna stanna kvar, förlorar arbetet och arbetsplatsen all 
mening när han drar slutsatsen att placeringen måste ses som tillfällig, 
medan den å andra sidan fylls med mening för Per, när dennes tillfälli-
ga placering omvandlas till en fast anställning.    
 
Det faktum att Latitud i sig självt är invävt i trygghetssystemet och 
arbetsmarknadsåtgärder innebär att det blir en reifikation som är svår 
att tolka och förstå, såväl i fråga om mål och syften som i fråga om 
ekonomiska förutsättningar och villkor. När Erik beslutar sig för att gå 
vidare är det efter att ha försökt tolka kooperativets ekonomiska villkor 
utifrån vad han kan utläsa och urskilja, men det finns flera faktorer 
som han inte har tillgång till och han fattar därför sitt beslut utifrån 
felaktiga grunder. Latitud är inte transparent eller tydbart i sin upp-
byggnad för dem som arbetar där. Kooperativets ekonomi är inte enkel 
att uttyda ens om man får tillgång till dess budget, och när vi sökte få 
klarhet i den under utvärderingen var det mycket svårt att se hur myck-
et stöd Latitud fick genom olika åtgärder och om dessa utgjorde en 
förutsättning för dess ekonomiska existens. Det var också svårt att få 
en bild av hur självständigt kooperativet kunde stå i förhållande till 
projektledaren och politikerna i styrelsen. 
 
Vad innebär då detta för människornas skapande av mening?  Enligt 
Wenger (1990, 1998) strävar vi ständigt efter att förhandla och skapa 
mening, vi är aktiva i vårt meningsskapande och vi tolkar de tecken, 
symboler, reifikationer vi möter för att skapa en mening och förståelse. 
Vi förhandlar om mening och förståelse med dem som finns omkring 
oss och bygger vår mening på en gemensam grund, men den mening vi 
skapar är förankrad i den egna erfarenheten och de egna behoven. Det 
är tydligt hur människorna söker tolka villkoren för kooperativet och 
sina egna möjligheter i relation till kooperativet och samhällets trygg-
hetssystem för att skapa en så tillfredsställande tillvaro som de ser är 
möjlig. Meningen med att vara i kooperativet, att vara kvar eller söka 
sig vidare är något som upptar mångas tankar och tid och var och en 
söker sin egen mening och agerar utifrån den. Alla de, som jag mötte 
och talade med inom Latitud, ansåg att ett fast arbete hade en mening 
med ett högre värde än de tillfälliga placeringarna och osäkra timan-
ställningarna i kooperativet. Eftersom ett fast arbete är förbundet med 
större trygghet, med fasta arbetstider, med en arbetsgemenskap, med 
raster och avtalsenliga arbetstider och ett högre värde som samhälls-
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medborgare ger det arbetet en mening. Eftersom kooperativet presente-
ras som ett projekt, och männens väg dit skett genom tidsbestämda 
placeringar, är det naturligt att den mening som de ger arbetet i Latitud 
i första hand är tillfällig. För några få kunde kooperativet uppfattas 
som ett fast arbete i flera avseenden och få meningen av detta. Andra 
kunde inte förlita sig på att det som Latitud kunde erbjuda var fasta 
arbeten och sökte sig därifrån för att söka vidare efter ett sådant. Koo-
perativet är en del av samhället och beroende av såväl statliga arbets-
marknadsåtgärder, trygghetssystemet som av kommunala politiker och 
tjänstemän, vilket allt tillsammans skapar strukturer och ramar såväl 
för kooperativet som för dem som arbetar där. Deras skapande av me-
ning med arbetet och tillvaron i kooperativet sker i relation till dessa 
strukturer och system, men utmynnar i skilda meningar beroende av 
deras tidigare erfarenheter och möjligheter att ta del av de erbjudanden 
som strukturerna kan ge, liksom av hur de kunde tyda och tolka de 
villkor och omständigheter som gällde för kooperativets verksamhet 
och ekonomi. De som kan och har möjlighet använder sig också av 
samhällets strukturer och system för att få en tillvaro som ger mening, 
såsom Anna och Maria som använder sig av trygghetssystemet för att 
kunna få tid till familj och fritid eller Erik som använder sig av syste-
met med arbetsmarknadsåtgärder för att söka sig till arbetsuppgifter, 
som han finner mera meningsfulla. 
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Kapitel 8. Gemenskap 

Den dagliga praktiken utgör även grunden för hur människor bygger 
och upprätthåller en gemenskap. I detta kapitel redogör jag för vad jag 
funnit i kooperativet Latitud avseende hur detta sker och vilka förut-
sättningar och hinder som jag funnit för gemenskapsbyggandet. Cen-
tral blir frågan om arbetet ger människor utrymme att odla en gemen-
skap eller om den i stället bidrar till att bygga upp och vidmakthålla 
gränser mellan grupper och mellan människor. Dessa gränser blir i så 
fall även hinder för att kunna ta del av och lära genom den samlade 
mängden av arbetsuppgifter som utförs inom arbetsplatsen.  

Att bygga en handlingsgemenskap 
Den dagliga praktiken lägger även grunden för gemenskapen. Gemen-
skapen bildas kring handlingarna och den mening man skapar kring 
praktiken och bygger på att individerna skapar meningar som är förenli-
ga med varandra. Om någon skapar en mening, som avviker allt för 
mycket från de övrigas innebär detta att denne marginaliseras eller väl-
jer att lämna gemenskapen. Det kan även uppstå gränser mellan grupper 
inom arbetsgemenskapen om arbetsvillkor och förutsättningar skiljer sig 
eller om människor har olikartade bakgrunder, som spelar in i deras sätt 
att vara och hantera den dagliga praktiken. När Lave och Wenger 
(1991) formulerade sin teori kring perifert legitimt lärande lade de ton-
vikt på att visa strukturen för lärandet inom de exempel som de valt. 
Däremot utvecklade de inte hur människorna byggde gemenskap i de 
sammanhang och arbetsplatser som de pekade på som skådeplatser för 
det legitima perifera lärandet. Varken inom skräddarverkstäderna i 
Västafrika eller hos de blivande styrmännen hos Hutchins (1993) pro-
blematiseras hur deras handlingsgemenskap formas och utvecklas. Den 
bild som ges är att handlingsgemenskaperna är funktionella, och att den 
tydliga strukturen tillsammans med garantin och tryggheten att alla har 
möjlighet och även förväntas nå till den mest utvecklade och statusfyll-
da positionen förhindrar konkurrens och konflikter. De yngre och ny-
tillkomna lär av de äldre både genom att se på hur dessa gör och genom 
att be dem om råd. Endast hos Hutchins kan man urskilja att lärandet 
inte alltid följer den normala gången, då det finns de som inte lyckas i 
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alla moment och andra kan få rycka in och se till att navigerandet utförs 
korrekt.  
 
I teorin om legitimt perifert lärande får den nytillkomne en legitim men 
perifer plats och vinner sedan alltmer tillträde till ett fullt medlemskap, 
han eller hon träder in från periferin och in i handlingsgemenskapen. I 
teorin finns utrymme för gränser mellan grupper, så som Wenger 
(1990, 1998) sedan formulerat handlingsgemenskapen och någon kan 
marginaliseras eller marginalisera sig själv och någon annan kan upp-
träda som förbindelselänk mellan flera gemenskaper. Grunden för teo-
ribildningen är dock att det bildas en gemenskap som består även om 
det sker en generationsväxling av de enskilda individerna, därför att 
den är baserad på handlingen och den mening som de som utför hand-
lingarna bygger kring denna. 
 
Wenger (1990, 1998) ägnade sig senare åt att utveckla och utforska livet 
i en handlingsgemenskap, och det är framför allt hos honom som jag 
finner referenser relevanta för min studie. Inom det försäkringsbolag, 
som han studerade, utgjordes flertalet anställda av unga kvinnor, som 
hade likartad social bakgrund och deras arbetsvillkor var desamma med 
endast mindre skillnader beroende på hur länge de funnits på arbetsplat-
sen och vilken kompetens de uppnått. De löste svåra och komplicerade 
uppgifter genom att samarbeta och förvalta och utveckla en gemensam 
kunskapsbas och de var generösa med att dela med sig av sina erfaren-
heter och kunskaper. De konkurrerade inte om avancemang utan var 
medvetna om att de behövde varandras stöd och hjälp för att hinna med 
arbetet och kunna avancera vidare och för att kunna göra vardagen triv-
sam trots stressen och prestationskraven i arbetet. För dem var det nöd-
vändigt att bygga och delta i en gemenskap för att klara sina arbeten. 
Försäljarna i Österlunds (1996) studie var mera olika med skiftande 
bakgrunder och deras arbete mera individuellt utan gemensamma möten 
och tillfällen till erfarenhetsutbyte och problemlösning. Där kan man 
heller inte tala om att de ingick i eller byggde en gemenskap. Hos Niel-
sen (2003a), som studerat bagarlärlingar och Larsen (2003) som stude-
rat sjuksköterskor under utbildning kan man också se att det rådde kon-
kurrens mellan lärlingarna, vilket yttrade sig i att de sökte framhålla sig 
i bättre dager hos sina läromästare och att de konkurrerade om arbets-
uppgifter. Effekterna blev ju även naturligtvis att de strävade efter att 
vinna personliga fördelar framför att lägga kraft på att utveckla arbets-
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gemenskapen. Elmholdt (2001, 2003) visar till och med hur en arbets-
gemenskap som brister i att skapa gemensamt engagemang i ett gemen-
samt projekt kan ge utrymme för medarbetare att mer eller mindre sabo-
tera verksamheten. Tanggaard (2003) lyfter å andra sidan fram hur just 
det gemensamma intresset och engagemanget kan förena människor i 
lekfullt utforskande och kreativt skapande på fritiden när inte arbetsda-
gen ger utrymme för den sortens arbete. Även Harris och Shelswell 
(2005) och Guzman (2008) påtalar att makt, konflikter och konkurrens 
ofta är närvarande inom en handlingsgemenskap. 
 
Wenger (1998) betonar att gemenskap är sammanvävd med såväl prak-
tiken som mening och att de bildar grund för varandra. När människor 
är verksamma i en praktik tillsammans förhandlar de fram meningar 
med arbetsuppgifterna, meningar som de bygger en gemenskap utifrån. 
 

The negotiation of meaning, I have argued, is the level of discourse at 
which the concept of practice should be understood. The second piece 
of necessary groundwork is to associate practice with the formation of 
communities. (Wenger 1998,  s.72) 

 
Att vara deltagare i en gemenskap är inte detsamma som att ha en jäm-
lik ställning med de övriga, så är inte fallet med barn gentemot föräld-
rar, elever gentemot lärare eller anställda gentemot ledning på en ar-
betsplats. Det är inte heller så att gemenskapen och deltagande i denna 
förutsätter harmoni, utan det kan i lika hög grad handla om konflikter, 
det kan råda samarbete och konkurrens, relationerna kan vara nära, vän-
liga, opersonliga och avståndstagande. Kort sagt, alla variationer är 
möjliga och kan finnas vid handen i en och samma gemenskap.  
 
Wenger (1998) ställer tre krav på att en samling människor skall sägas 
utgöra en gemenskap och dessa tre krav är ömsesidigt engagemang, ett 
gemensamt projekt och att man delar en repertoar. Det ömsesidiga en-
gagemanget uppstår genom att människor delar en praktik och är enga-
gerade i handlingar vars betydelse och mening de är med och skapar. 
Att ingå i en social gemenskap är därför resultatet av att människor är 
ömsesidigt engagerade. Det är inte frågan om att tillhöra en social kate-
gori, att ha en titel eller att ha personliga relationer till någon. Det är 
inte heller frågan om att ingå i ett nätverk eller att känna människor per-
sonligen. Inte heller har den sociala gemenskapen något med att göra 
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om människor befinner sig geografiskt nära varandra. Det avgörande är 
just detta om de förenas i ett ömsesidigt engagemang i det som utgör 
deras praktiska handlande. 
 
När Wenger (1990, 1998) valde att göra sin studie hos skadereglerarna 
mötte han förvåning därför att man uppfattade deras arbete som ett indi-
viduellt ensamarbete, som inte föregick i en social gemenskap. Den 
frågeställningen avfärdar han genom att hänvisa till att trots att varje 
skadereglerare sitter ensam med sina ärenden framför en dataskärm in-
går de i och medverkar i en social gemenskap. Wenger pekar på att ska-
dereglerarna, trots att de utför ett ensamarbete ändå styrs av gemen-
samma regler och både litar till och förvaltar och utvecklar en gemen-
sam kultur och kunskapsbank. Deras arbete innebär en motsättning mel-
lan arbetsuppgifter och effektivitetskrav, som de hela tiden måste hante-
ra och som är skapad av företaget och upprätthålls genom kontroll och 
straff- och belöningssystem. De förvaltar tillsammans med sina kollegor 
en kollektiv kunskapsbank. De formar ett gemensamt språk när de talar 
om sina ärenden, och de bidrar till den gemensamma miljön genom att 
lotsa in nybörjare och skapa en atmosfär genom skämt, ritualer och var-
dagliga dramer. För skadereglerarna i Wengers studie handlade detta 
just om att varje dag komma till samma arbetsplats och där utföra ar-
betsuppgifter, som upptog deras tid och även engagemang trots att de 
var stressade och uppfattade arbetet som tråkigt. Inte desto mindre ska-
pade de en arbetsplats med vänlig atmosfär, stöttade varandra när de 
mötte svårigheter och delade med sig av erfarenheter och kunskap. För 
skadereglerarna är arbetsgemenskapen nödvändig för att de skall kunna 
lösa de problem som uppkommer och gemensamt kunna förvalta och 
föra vidare viktig kunskap om alla ändringar, tillägg och falluckor i ar-
betet. Även om de flesta var unga flickor hade de olika intressen och 
preferenser, och enligt Wenger är homogenitet vare sig en nödvändighet 
för att en gemenskap skall bildas eller en följd av att den uppstått. Sna-
rare är det frågan om att människorna i en gemenskap har kompetens 
som överlappar eller kompletterar varandra. En gemenskap lever inte 
heller alltid ett idylliskt eller harmoniskt liv, snarare är det vanligt med 
konflikter och spänningar om människorna i gemenskapen är djupt in-
volverade och engagerade i verksamheten. Att förhålla sig kritisk till 
företeelser i gemenskapen eller ställa sig i konflikt är ofta tecken på just 
ett starkt engagemang och det ömsesidiga engagemanget utgör Wengers 
första kriterium på en social handlingsgemenskap. 
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Det andra kriteriet på en social gemenskap enligt Wenger var det ge-
mensamma företaget eller uppdraget som medlemmarna delade. Detta 
är frågan om en fortgående process, där man diskuterar och förhandlar 
om mening och innebörder, om tillvägagångssätt och strategier. Det 
viktiga är att det är en process som sker över tid och där alla, som är 
med och agerar, deltager. Det är just i det dagliga arbetet som var och 
en agerar och svarar på de krav som ställs utifrån den uppfattning och 
den förståelse som denne har utav sitt arbete och sina möjligheter. Detta 
innebär också att alla inte behöver ha samma bild och samma förståelse 
av vad som skall göras och hur det skall utföras, men i någon mån måste 
alla sträva i samma riktning. Skadereglerarna arbetade på ett stort före-
tag och ingick därmed i ett större sammanhang, ett sammanhang som 
begränsade deras handlingsutrymme och som påverkade hela deras ar-
betsdag och alla deras handlingar, och som fanns närvarande i deras 
samtal även under raster.  
 
Den tredje komponenten utgörs av den delade repertoaren som en social 
gemenskap skapar tillsammans. Samtidigt som det stora företaget kon-
trollerade och begränsade dem skapade skadereglerarna sin egen lilla 
värld med sina egna regler och sina ritualer.  De utformade till och med 
ett eget kodspråk med förkortningar och uttryck för just de handlingar 
som de utförde och de svårigheter som de mötte. De firade födelsedagar 
och helger med ritualer och fester och de delade en repertoar av berät-
telser om arbetsplatsen och arbetskamrater. Deras gemensamma reper-
toar speglade historien och gav dem en plats i arbetsplatsens historia.  
 
En social gemenskap kan alltså se mycket olika ut, men det som är en 
grund för den är just det att den skapas av deltagarna i den delade var-
dagen och de gemensamma handlingarna, handlingar som deltagarna 
engagerar sig i att tolka, ge mening och utföra allt efter sin tolkning av 
deras innebörd. I det följande söker jag utforska hur kooperativet Lati-
tud gestaltar sig i perspektivet av en social gemenskap och utifrån de tre 
kriterier som formulerats av Wenger såsom grundläggande för en hand-
lingsgemenskap, nämligen ett ömsesidigt engagemang, ett gemensamt 
projekt och en delad repertoar.  
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Ett ömsesidigt engagemang 

Den gemensamma samlingspunkten för dem som arbetar på kooperati-
vet Latitud är det kombinerade köket och lunchrummet. Här samlas 
männen, med undantag för Urban, och de kvinnor som arbetar med 
trappstädning i området. Alla deltar alltså inte i de gemensamma stun-
derna och bland dem som är närvarande är kvinnorna i regel tysta och 
deltar inte i samtalet med undantag för Karin. De irakiska männen sitter 
vid ena ändan av bordet och de svenska vid den andra och merparten av 
utbytet och samtalen sker inbördes i de båda grupperna. Under det år 
som kooperativets lokal byggdes om och det var utlokaliserat till en 
angränsande lägenhet flyttade de irakiska männen in i ett av rummen 
medan de svenska stannade i köket, men i den ordinarie lokalen är alla 
hänvisade till samma rum och samma bord. Morgonsamtalen rör oftast 
ämnen, som aktualiseras av dagens lokaltidningar och där annonsmark-
naden tilldrar sig det största intresset. Ett annat återkommande ämne är 
dagens arbetsuppgifter för männen och de flyttningsuppdrag som skall 
göras under de närmaste dagarna. Urban har kunskapen och överblicken 
över de arbeten som männen skall göra och informerar dem under mor-
gonens kaffe. Karin fördelar kvinnornas uppgifter, vilket sker per tele-
fon eller till dem en och en, då kvinnorna inte samlas gemensamt på 
samma sätt som männen. 
 
De enda gånger, som jag upplevde att några talade om att de utförde 
arbetet gemensamt och att de uppskattade detta, var när Anna och Maria 
berättade om sitt arbete. De talade om att detta var den enda tillfreds-
ställelsen med arbetet och att de hade så roligt tillsammans i arbetet just 
därför att de kunde arbeta i en ordlös kommunikation och med stor tillit 
till varandra. Även för Karin och Fatima fungerar samarbetet ordlöst 
och med stor tilltro till varandra, något som jag kunde iaktta vid de till-
fällen som jag följde dem i arbetet. I denna relation behöver inte Karin 
kontrollera hur arbetet utförs och hon respekterar Fatimas noggrannhet. 
De båda arbetar tyst och intensivt medan radion spelar musik och de 
läser också av varandra ordlöst. Det förekommer ingen diskussion om 
vem som skall ta sig an vilket moment, utan när en av dem avslutat ett 
moment tar denna sig an en uppgift som står på tur i en logisk ordning, 
som bygger på vilka moment som bygger på varandra. 
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I de fall som jag annars såg Karin arbeta tillsammans med andra kvin-
nor släppte hon inte sin roll som arbetsfördelare och kontrollant. Den 
tysta ömsesidiga förståelsen och gemenskapen, som hon ger uttryck för 
tillsammans med Fatima, finns inte utan hon behåller kontrollen och 
överblicken själv över hela arbetet. Här blir de andra kvinnorna under-
ordnade henne och hänvisas till att utföra bestämda moment.   
 
Vid ett antal tillfällen följde jag arbeten där antingen en större del av 
männen eller kvinnorna deltog. För männens del var det fråga om flytt-
ningar eller röjningsarbeten. Vid flyttningar delade de snabbt upp sig i 
en kedja, där var och en tog position efter sin förmåga och styrka. Vid 
något tillfälle kände en av dem att han inte orkade med och han ersattes 
då utan någon kommentar av en av de starkare männen. Arbetena kräv-
de inte någon planering och ställde inte några krav på dem förutom just 
att bära. Alla var inbegripna förutom en av männen som inte deltog i 
något arbete. Något som intresserade och sysselsatte samtliga män var 
när kooperativet köpt in nya verktyg eller maskiner. Då samlades alla 
kring bordet för att gemensamt undersöka dem, läsa instruktioner och 
skapa sig en gemensam bild av hur de fungerade och hur de skulle an-
vändas på bästa sätt. Det handlade både om att öka sin egen repertoar, 
använda sig av tidigare kunskaper och skapa en gemensam bild av verk-
tygets funktioner och vilka möjliga användningsområden som fanns för 
det.  
 
Vad jag har kunnat konstatera under mina besök i kooperativet är att i 
några fall är kvinnorna med och skapar en betydelse och mening med 
vad de gör. När Anna och Maria liksom Karin och Fatima arbetar till-
sammans skapar de en ny mening med arbetet. Det handlar inte bara om 
att göra rent utan också om att utveckla sitt samarbete och om att till-
sammans finna lösningar och fördjupa arbetet. I samarbetet är de liksom 
skadereglerarna beroende av varandra och de bidrar till att den andre 
kan utföra sitt arbete så väl som det är möjligt. De uttrycker ett ömsesi-
digt engagemang som omfattar såväl arbetet som varandra och uttrycker 
även sitt beroende av varandra. Anna och Maria gör det genom att tyd-
ligt säga att deras arbetsgemenskap är det främsta skälet till att de stan-
nar kvar i kooperativet och Karin uttrycker det genom att stödja Fatima 
när hon skall intervjuas och i att släppa kontrollen när hon städar till-
sammans med henne, och till och med låta Fatima bestämma över vil-
ken noggrannhetsnivå arbetet skall hålla. Männen har fler tillfällen att 
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både träffas och arbeta tillsammans och i flyttningsarbetena kan man se 
att de starkare stöttar de svagare. De har emellertid inte samma press 
över sig och har därmed inte heller behovet att utveckla ett starkt ömse-
sidigt engagemang, och de är inte heller där på samma villkor. Arbets-
delningen vid flytten kan därför lika väl vara en fråga om vilka som tar 
ett ökat ansvar, vilket kan bero på bakgrund och på vilken roll de anser 
sig ha i kooperativet. Att Elias alltid tar på sig de tyngsta lyften till-
sammans med Habib kan också vara förbundet med att de intagit rollen 
av att vara kooperativets starka män. 

Ett gemensamt projekt 

Synen på kooperativet som ett gemensamt projekt som man har ansvar 
för att det lever och utvecklas är stark hos Urban, Karin, Elias och även 
Fatima. Samtliga har investerat mycket engagemang och tid i projektet 
och är medvetna om att deras egen framtid är nära sammanbundet med 
att Latitud kan leva kvar. Urban kommer att lämna arbetet som projekt-
samordnare, men har kvar engagemang och ansvar för det i sin nya roll 
som projektledare för det totala projektet. Elias är medveten om att ko-
operativets framtid och även utveckling är en förutsättning för att han 
och Fatima skall kunna bygga en ekonomiskt och socialt stabil tillvaro i 
Sverige. För Karin är Latitud en plats där hon inte bara fått ett arbete 
utan också kunnat få mera kvalificerade arbetsuppgifter och större infly-
tande än tidigare. För Anna som har arbetat i kooperativet sedan det 
startade handlar hennes lojalitet mera om Urban och om hans idoga ar-
bete för att arbetsplatsen kommit till stånd och kunnat växa. 
 

Anna: Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag känner någon lojalitet för 
Latitud, utan det är mer för Urban då, men okej, för mig är ju Urban 
Latitud, så det är samma sak, så det är väl mer så att man tycker att, ja 
det är Urban. 
I: Ja, och hur blir det nu när Urban försvinner, han slutar ju på Latitud 
nu. 
Anna: Ja, han slutar ju just här, men jag tror ju att han är kvar i styrel-
sen. Ja, jag har ju ofta tänkt så att, ja försvinner Urban från Latitud, så 
finns det ju ingen anledning att vara kvar överhuvudtaget. Jag vet inte, 
på sätt och vis känns det som om allt står och faller med Urban, för att 
han håller i allting och har hållit i allting och fixar med allting och det 
är ju just därför som man tänker att Latitud. Det kanske han inte vill bli 
kopplad till men det är ju så man tänker, det är ju så.. Man känner att, 
jaha, försvinner Urban, då fungerar det inte längre. 
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Även männen från Irak, vilka funnits länge på arbetsplatsen, och Per 
talar om Urbans betydelse för arbetsplatsen. För dessa är Urban också 
en garanti för att de får och fått fasta anställningar och hans närvaro är 
en trygghet för dem. Elias är den som uttalar rädsla för att de andra inte 
ser kooperativet som ett gemensamt projekt som de bär ansvar för, vil-
ket också innebär att han är rädd för Latituds framtid när Urban slutar. 
Jag tolkar honom som att så länge Urban har funnits i kooperativet har 
Elias kunnat få arbeta mera självständigt och fått mera utåtriktade ar-
betsuppgifter, liksom att Urban har varit en garant för att kooperativet 
har kunnat ta in uppdrag och arbetsuppgifter genom sitt kontaktnät.  
 
Urban har en särställning, därför att han har själv varit med och drivit 
att verksamheten skall finnas och utvecklat kooperativet. Han är därför 
inte bara engagerad i kooperativet utan även en förutsättning för det. 
Bland de övriga står det klart att såväl Elias som Karin också är djupt 
engagerade i att arbetsplatsen skall lyckas och utvecklas. Per och Fati-
ma, som jag möter från det att de kommer till kooperativet, utvecklar 
ett allt starkare engagemang i arbetsplatsen. Min bild är även att flera 
av de irakiska männen ser att de har en plats i verksamheten och ser sig 
som del i den, men väljer att inte ta en framträdande roll. Min tolkning 
är att synen på Latitud som ett gemensamt projekt är starkt förbundet 
med vilken roll de olika individerna ser sig ta och vilken mening de har 
formulerat för arbetet. För Urban, Elias och Karin som ser det som ett 
företag, där de har centrala roller är det en naturlig följd att de också 
ser det som ett viktigt projekt. Däremot följer inte av detta att de vill 
dela det med alla de andra i kooperativet. För alla dessa är det också 
självklart att alla de andra inte omfattas av deras bild av hur Latitud 
skall utvecklas. För männen som ser kooperativet som sysselsättning är 
det en mer eller mindre bra plats att vara på, och för dem som uppfattar 
Latitud som en bra plats är det också önskvärt att kooperativet kan 
bestå och de kan vara kvar, och den synen uppfattade jag delades av 
Habib, Firat, Hussein och Yusef. Deras syn på kooperativet som ett 
gemensamt projekt är dock mindre engagerat. För dem som ser arbetet 
som innehåll är den avgörande frågan om kooperativet kan svara mot 
deras krav på ett arbete, och om det inte förmår göra det ligger det i 
deras intresse att söka sig därifrån, inte att omfatta det som ett gemen-
samt projekt.  
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En delad repertoar 

Det jag själv kunde iaktta under mina vistelser var att de irakiska män-
nen, som kom ifrån samma stad och kände varandra innan de kommit 
till Sverige bildade en egen grupp, som ofta talade med varandra på 
assyriska eller arabiska. De satt ofta i ena hörnet av bordet och förde 
sina samtal i lågmäld ton, medan de svenska männen satt på andra än-
dan. Vad de under dessa samtal talade om är naturligtvis okänt för mig, 
men ibland kunde de avbryta sig och vända sig direkt till mig för att 
berätta något och ofta var det då något som gällde någons familj. De 
visade därigenom också att de kände varandra väl och umgicks med 
varandra på fritiden. När Karin var i rummet övergick samtalen till 
svenska och de tog då ofta tillfället i akt att fråga henne om ord och ut-
tryck i dagstidningen, som ofta utgjorde grund för såväl de svenska som 
irakiska männens samtal. Samtalen rörde oftast tidningarnas annons-
marknad och ofta matannonserna och aktuella priser. Dessa annonser 
lästes noga av alla och affärernas extrapriser diskuterades och jämför-
des. 
 
 Ett annat samtalsämne var frågor som rörde den informella ekonomin, 
såsom uppfödning och slakt av djur, odlingar i områdets odlingslotter 
eller möbler, bilar och verktyg som någon hade att sälja billigt eller som 
man kunde hitta eller få. När det gällde dessa frågor var alla män inför-
stådda i dem och i varandras göranden, och de utgjorde tillsammans 
med den dagliga kontrollen av annonsmarknaden ett gemensamt sam-
talsämne. Några, såsom Karin och Habib hade odlingslotter, som de såg 
till under dagen, andra hade foderdjur utplacerade hos människor som 
ingick i kooperativets kontaktnät.  Under den tid jag var i kooperativet 
hände det flera gånger att någon kunde ta tillvara utrangerade möbler, 
TV-apparater och annat. Människorna var mångkunniga och mångsyss-
lare och hade kunskaper, som gjorde att de kunde ta till vara sådant som 
behövde lagas och justeras för att åter tas i bruk och de kunde själva 
producera sin föda. De kontakter och möjligheter som det fanns möjlig-
het att knyta och dra nytta av användes och man förmedlade också kon-
takter till varandra och berättade om man hört talas om ett fynd som 
någon kunde ha nytta av. Samtliga som arbetade i kooperativet hade 
låga löner och den informella ekonomin var säkert viktig för att dryga ut 
kassan. Den medförde både att de inte helt hänvisades till att köpa allt 
de behövde utan kunde få eller byta sig till varor och tjänster. Den in-
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formella ekonomin utgjorde även den en nära anknytning till det lokala, 
till kunskapen om var det fanns något att hämta, om matnyttiga kontak-
ter och arbete med jorden. Samtidigt var odlingarna av ett annat slag än 
det i Sverige vanliga och en anledning var just att själv kunna odla 
grönsaker till sina traditionella maträtter, och även den egna djurhåll-
ningen gav möjlighet att hålla kvar vid gamla matvanor. Den informella 
ekonomin var också en länk som förenade svenskar och invandrare, 
kvinnor och män. Alla var berörda och engagerade i den, de kände till 
varandras odlingar, djuruppfödning och nyförvärv. Fisket sammanförde 
Habib och Per och under dagens arbete hann de diskutera sitt fiskein-
tresse och också kolla av fiskeställen i staden. När Karl fått en soffa från 
ett daghem var det Karin som hjälpte honom att sy nya överdrag och när 
männen kom hem från ett uppdrag med en mängd verktyg blev Vera 
erbjuden att ta för sig det hon kunde ha nytta av. Här fanns en gemen-
sam syn som förenade alla oavsett ålder, kön och etniskt ursprung. I 
detta avvek den informella ekonomin från det skarpt avgränsade arbetet 
och verkade förenande och gränsöverskridande, då de i detta delade ett 
sätt att vara och agera som alla deltog i och förstod vikten och innebör-
den av.  
 
Viktigt för att deltagare och besökare skulle uppfatta kooperativet som 
en enhet och en gemenskap var de gemensamma symbolerna i form av 
kooperativets logotyp, som återfanns på alla när de var synliga för var-
andra och andra. Alla i kooperativet fick genast arbetskläder med logo-
typen väl synlig, som de bar hela tiden de arbetade och också på väg till 
och från arbetet. Arbetskläderna utgjordes av såväl sommar- som vin-
terkläder och var avpassade efter vilket arbete som utfördes och i dessa 
ingick tjocka och varma vinterjackor, grova skor och mössor. Logoty-
pen fanns också på de bilar som hyrdes av kooperativet och som använ-
des i arbetet. Den enda som inte bar arbetskläderna och som inte heller 
använde kooperativets bilar utan körde sin egen privata var Urban, som 
på detta sätt markerade sin särställning och en form av icketillhörighet i 
kooperativet. 
 
En annan aspekt av en gemenskap var de berättelser om arbetet och om 
varandra som fanns inom Latitud. Männen utförde flyttningar tillsam-
mans och kring en del av dessa utvecklades en form av berättelser, så-
dana som av Österlund (1996, 2000) benämndes krigshistorier (Orr 
1996). I kooperativet rörde dessa berättelser besvärliga och tunga flytt-
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ningar och flyttningar som hade inneburit upplevelser av oväntat och 
ovanligt slag. Ofta handlade det om att de ofrivilligt hade fått insyn i 
andra människors liv och mött sjukdom, missbruk och förfall som var 
svårt att förklara och förstå och som bearbetades i att de formade berät-
telser om dessa. De hade också berättelser om varandra, om vem som 
hade orkat bära tunga möbler långt på egen hand och i dessa historier 
var Habib och Elias hjältarna. Även bland kvinnorna fanns gemensam-
ma berättelser om svårstädade lägenheter och om tunga trappstädningar 
och en gemensam föreställning om vilka arbetsuppgifter som var svårast 
och tyngst. 
 
I dessa avseende visar alltså kooperativet upp en motsägelsefull bild, av 
att utgöra såväl en enhet, som av splittring. I det ena avseendet, beträf-
fande de gemensamma kläderna och logotypen fanns det en medveten 
vilja från projektets ledning att kunna visa upp kooperativet och att det 
var framgångsrikt. I den meningen var det viktigt att dess personal var 
synlig ute i samhället och när de utförde sina uppgifter och bilarna var 
viktiga för att visa att kooperativet var lönsamt och hade kunnat investe-
ra vidare. För dem som arbetade i kooperativet var kläderna bekväma 
och varma arbetskläder, som sparade deras egna kläder och det var tyd-
ligt att de gärna bar dem under arbetsdagarna. Vad beträffar deras ar-
betsberättelser, tolkar jag dem som att de gav mening åt deras dagar, de 
hade något att spinna historier och berättelser om, något som är viktigt 
för alla oavsett var man arbetar och hur länge man vistas på ett arbete. 
Berättelserna visar inte bara att man är med om händelser och att man 
utför arbeten, som kan vara tunga och besvärliga, utan också att man är 
en i ett sammanhang och att man räknas. Så berättar Lundin och Nuldén 
(2007) hur polisers samtal om sina redskap är viktiga för att upprätthålla 
en gemensam repertoar och föra in nya medlemmar i denna. Logan 
(2006) talar om hur en gemensamma praktiska yrkeskunskapen speglas 
i ett gemensamt språk, rikt på metaforer 

Gränser inom kooperativet Latitud 
I ovanstående avsnitt har jag behandlat vad som förenar människorna i 
kooperativet Latitud. Under min tid i kooperativet fann jag även i mina 
observationer, i samtal och intervjuer att det inom arbetsplatsen hade 
uppstått gränser mellan olika grupper. I de avsnitt som följer kommer 
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jag att behandla vad som skiljer människorna åt, vilka gränser som har 
upprättats och bibehålls mellan dem. 

Gränser mellan svenskar och icke-svenskar 

Som tidigare nämnts fanns det inom kooperativet såväl infödda svens-
kar som människor som hade sitt ursprung i bland annat Irak, Kurdistan 
och Finland, men ännu fler passerade revy under mina besök i koopera-
tivet utan att jag fick klart för mig varifrån de härstammade. Jag har 
medvetet valt att inte fördjupa mig i frågor rörande etnicitet och integra-
tion, utan att koncentrera min behandling kring lärandet sett ur de per-
spektiv som Lave och Wenger (1991, Wenger 1990, 1998) formulerat. 
 
Männen utförde samma typ av arbetsuppgifter. Den åtskillnad, som 
gjordes mellan de svenskfödda och de irakiska männen och som Urban 
berättade om, var att det var gruppen av fast anställda irakiska män som 
anförtroddes att vikariera som fastighetsskötare och att ta sig an de upp-
gifter som måste skötas väl och inom utsatt tid. I flyttningsarbeten och 
andra uppgifter arbetade dock alla män tillsammans utan att man gjorde 
åtskillnad mellan deras ursprung. Samtidigt upprätthölls det gränser 
mellan grupperna i de dagliga placeringarna kring kaffebordet, där de 
båda grupperna satt var för sig i olika ändar av det stora bordet. Samta-
len fördes lågmält på språk, som inte svenskarna kunde delta i, medan 
inte heller svenskarna vinnlade sig om att de andra skulle kunna förstå 
och följa med, och samtalsämnena berörde ofta vänskaps- och familje-
förhållanden eller lokala företeelser, som bara den ena gruppen hade 
kunskap om. Vera påpekar också att hon undviker att tala med dem som 
kommer från Irak, därför att hon har svårt att förstå dem. 
 

I: Pratar du med dom andra som är här inne i lokalen då? 
Vera: Ja, fast jag pratar ju mest med dom som är på X-skolan, som 
är i min ålder. Jag har ju rätt så svårt att förstå vad dom säger. Och 
då blir det ju att man struntar i att prata med dom. 
I: Mmmm. Minsta motståndets lag. 
Vera: Ja, om man inte förstår och inte kan skämta med dom och inte 
kan ha någon normal diskussion med dom så fungerar det ju inte. 
Det är bara sådana här småsaker som man kan säga till dom. 

 
Man hade också format bilder av varandra som utgjorde barriärer mel-
lan grupperna. Elias tog ofta upp frågor med mig kring hur det svenska 
samhället var organiserat och framför allt frågor kring äktenskapet, fa-



Lärande 

194 
 

miljen och religionen. Det framgick att han ifrågasatte det som han upp-
fattat som svenskarnas brist på religion och moraliskt högtstående vär-
deringar, varav också följde bristande familjesammanhållning och att 
detta var frågor som hade diskuterats bland hans vänner och landsmän 
och som också låg till underlag för missuppfattningar och generalise-
ringar bland dem. Elias, som hade ambitionen att närma sig och ingå i 
det svenska samhället såg också att han behövde få veta mera om hur 
svenskarna såg på dessa förhållanden och att kunna nyansera den bild 
som vuxit fram i hans kretsar. Han tog därför varje möjlighet i anspråk 
att ta upp frågeställningar och ville få dem speglade och samtidigt få 
veta bakgrunden till dessa fenomen. Ofta blev det samtal som också 
engagerade flera och Erik och Habib deltog gärna i samtalen liksom 
senare även Amina.   
 
I den svenska gruppen av män talades det däremot om att de irakiska 
männen i grund och botten var enkla bönder och därmed saknade den 
förfining som det moderna stadslivet medförde. När man skulle utföra 
röjningar av träd och buskar var man angelägen om att de irakiska män-
nen skulle deltaga därför att de utgjorde god arbetskraft. Samtidigt sa 
man att det var nödvändigt att det var en av svenskarna, som ledde arbe-
tet och avgjorde vad som skulle göras, eftersom de andra männen an-
nars skulle skala ned varje träd till en liten pinne, då de saknade förmå-
ga att urskilja. Man hänvisade förmågan till att urskilja till att vara en 
absolut fråga om smak och förfining och såg det inte som en fråga om 
kulturella skillnader i smak. Vid ett tillfälle blev det dock uppenbart, att 
även detta arbete måste utföras med ännu tydligare noggrannhet och 
hänsyn till någon annans individuella smak, och det var när kooperativet 
åtog sig att gallra ur förvuxna buskar och träd inne i ett bostadsområde 
med skilda upplåtelseformer. Ingen av männen, vare sig de härstamma-
de från Sverige eller Irak, kunde utgå ifrån vad de själva ansåg var 
lämpligt och gav ett gott resultat, utan måste utgå från rådande ägande-
förhållanden. Om träden stod vid ett hyreshus fick de använda sig av de 
svenska männens egen bedömning, var det vid en bostadsrätt skulle de 
vara mycket försiktiga och spara mer än vad de själva ansåg bäst, och 
var det vid friköpta hus fick de inte röra något. Eftersom hustyperna låg 
helt blandat med friköpta radhus insprängda bland bostads- och hyres-
rätter var det ett arbete, vars resultat blev märkligt och inte stämde med 
någons uppfattning av smak, och som också var föremål för många dis-
kussioner och ideligen kontrollerades mot kartan. Här blev det emeller-
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tid egentligen uppenbart att uppdelningen i smak mellan ”irakiska bön-
der” och mera ”förfinade svenskar” inte höll, utan att det fanns fler va-
lörer och flera olika smaker även bland svenskarna. Den insikten fördes 
emellertid inte upp till ytan utan man behandlade de olika graderingarna 
som gjordes som en skillnad mellan skilda ekonomiska kategorier, be-
roende på i vilken grad människorna i bostadsområdet ägde sina bostä-
der, och där äganderätten var det utslagsgivande. Tydningen av hur de 
olika graderna av ansning skulle utföras gjordes av svenskarna, som 
ledde arbetet och föreställningen var att irakierna måste övervakas för 
att inte jämna allt med marken. Däremot var det obestridligt så att man 
såg männen från Irak som god arbetskraft. 
 
En annan skillnad mellan grupperna som upprätthölls av svenskarna var 
bilden av de andra männen såsom odemokratiska i synen på förhållan-
det mellan män och kvinnor. Till skillnad från de svenska männen levde 
de irakiska i familjer med hustru och barn och jag hörde ofta någon av 
svenskarna fråga om de hjälpte till hemma eller om de kunde laga mat 
och underförstått i detta låg att i Sverige levde man jämställt till skillnad 
från livet i Irak. Elias fick ibland direkta uppmaningar från Karin att han 
skulle låta Fatima vara med och bestämma och att i Sverige gick det till 
så att kvinnor och män bestämde tillsammans och att det var det som 
utgjorde demokratin. Han fick också svara på frågor om vem som be-
stämde hemma, vem som lagade mat och vem som handlade, tillsam-
mans med påpekanden om att man skall dela lika på arbetet.  I svens-
karnas föreställning var det en sanning att man i Sverige uppträdde jäm-
likt, att det var tecknet på demokrati och att detta efterlevdes av svens-
karna och behövde förklaras och försvaras inför männen som kom från 
andra kulturer långt borta. Ibland fanns det finska män i kooperativet 
och de mötte inte dessa förmaningar och kontrollerande frågor. En an-
nan uppfattning som mötte männen med ursprung i mellanöstern var att 
de alla var nykomlingar i Sverige och oinformerade om det svenska 
samhället. Det mötte därför stor förvåning när Hussein, en annars tystlå-
ten man, visade sig kunna svara på samtliga frågor i ett frågeprogram i 
TV en eftermiddag. Per, som inte kunde hålla inne med sin förvåning, 
frågade rent ut hur han kunde allt det där, han som inte kunde någon 
svenska. Förundrad sade han sedan att han förstått att Hussein talade 
utmärkt svenska och kunde mycket om landet. En annan man deltog 
sällan i det svenska samtalet trots att han bott i landet nära femton år, 
arbetat många år i industrin och även kommit in i det svenska trygghets-
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systemet och därför omfattades av samma villkor och förmåner som de 
svenskfödda männen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 
fanns gränser mellan dem som var födda i Sverige och de som hade ett 
annat utomnordiskt land som hemland, och att det från båda håll fanns 
och upprätthölls bilder och fördomar av hur den andre betedde sig och 
agerade. 
 
Under den tid som jag var i kooperativet slutade Urban som projekt-
samordnare och ersattes av en svenskfödd man, som suttit i kooperati-
vets styrelse och som var bekant till Urban genom att de delade fritids-
intressen. I det läget hade Elias tydligt visat sitt intresse för att få en 
större roll i kooperativet, men jag hörde aldrig Urban kommentera det-
ta. Elias hade erfarenhet av att leda en verksamhet från sin tid som 
rektor i hemlandet och han hade även en formell utbildning, han hade 
lärt sig att tala svenska och han var handlingskraftig och energisk och 
mycket lojal och engagerad i kooperativet, men han kom inte ifråga 
vare sig för att efterträda Urban eller ta över några av hans arbetsupp-
gifter. Urban var under den tid jag besökte kooperativet överbelastad 
med arbetsuppgifter så det hade kunnat vara naturligt att diskutera hur 
hans efterträdare skulle kunna avlastas. Jag vet inte vilka övervägan-
den som låg bakom att ta in någon utanför kooperativet till att efterträ-
da Urban och inte heller varför man inte fördelade några uppgifter till 
Elias, men hos mig har det väckt frågan om man inte skulle ha lagt 
några av Urbans arbetsuppgifter på Elias om han varit född och upp-
vuxen i Sverige. 
 
I detta fall var det Urban och den helsvenska projektledningen som 
styrde och som var obestridd majoritet och auktoritet. Annars rådde det 
förhållandet i gruppen av män inom kooperativet att det var jämvikt i 
antalet mellan gruppens svenskfödda och irakiska män. Det var bara i 
fall då Urban och det svenska samhället grep in som vid röjningen i 
bostadsområdet, då jämvikten rubbades och det svenska stod för norm 
och tolkningsföreträde. Hosseini-Kaladjahi (1998) talar om hur majori-
teten strävar efter att förändra minoriteten, vilket jag även tycker mig 
se exempel på i kooperativets liv. Ett annat tydligt exempel på samhäl-
lets syn var bakgrunden till hur människorna kommit till kooperativet. 
För männen från mellanöstern räckte det med att de var nykomlingar i 
Sverige för att de skulle få en placering där, medan det för de svenska 
männen krävdes att de varit arbetslösa länge och ofta hade haft svårt 
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att behålla ett arbete. De irakiska männen hade alla ett fungerande so-
cialt liv med familj och vänner utanför kooperativet, medan de svenska 
oftast levde ensamma.   

Gränser mellan kvinnor och män 

Genomgående i min framställning har skillnaden mellan kvinnornas och 
männens villkor lyst igenom. De arbetar med olika uppgifter, under 
olika anställningsvillkor och under skilda krav på effektivitet och kvali-
tetskrav.  
 
Gränsen mellan kvinnornas och männens uppgifter upprätthålls också 
av faktorer som att Urban, som är ledare för hela verksamheten och 
man, ägnar sig åt männens arbete i de fall han lämnar de rent administ-
rativa uppgifterna och deltar i praktiskt arbete, medan Karin, som admi-
nistrativt själv är anställd som lokalvårdare, leder kvinnornas arbete. 
Genom att Urban deltar i männens arbete sker en markering av skillna-
den mellan mäns och kvinnors arbete och vilkas arbete som är värt mest 
omsorg. Det är troligen ingen medveten markering, utan förmodligen en 
följd av att könsrollerna redan är så invanda, men ändock blir effekten 
att dessa ytterligare förstärks i gruppen. 
 
Några av männen markerar klart att de inte är beredda att ta på sig 
städarbeten. Ove, som inte deltager i något gemensamt arbete och inte 
heller ombeds att göra det, berättar med förakt i rösten att han aldrig kan 
tänka sig att arbeta med städning eftersom det är ett käringjobb.  
 

Ove: Jag menar, jag har ju ingen lust att vara städare alltså. 
I: Nej? 
Ove: Nej, för det är ju ett käringjobb, om du ursäktar. Men det är ju 
fruntimmersjobb. Jag har aldrig jobbat som städare förut och det vill 
jag inte göra nu heller. Jag vill göra karljobb alltså. Jag vill inte göra 
käringjobb, men det får man ju göra, man får ju för fan göra, man får 
göra alla jobb, diska och städa och handla hemma om man skall göra 
allting själv. Käringjobb får man göra om man bor själv. 

 
Ett käringjobb är enligt honom ett sådant arbete som hör till hemmet 
och som man måste göra själv hemma och som därför inte har något 
värde, medan ett karljobb är placerat utanför hemmet och därigenom 
identifieras som arbete. Det enda, som han kunde tänka sig att göra av 
ett städarbete var att sopa upp i lokalen på fredagseftermiddagarna ef-
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tersom det var något som han hade fått göra i när han gjorde militär-
tjänst och alltså var förknippat med en manlig miljö. Anders skickades 
en gång ut på ett städarbete, när man var så kort om folk att man inte 
hade någon annan att tillgå, men han utförde det arbetet så undermåligt 
att Karin fick åka ut sent på kvällen och göra om det och efter detta har 
han inte kommit ifråga för att städa. Synen på städarbete som kvinnoar-
bete är grundmurad bland de svenska männen och Per berättar för mig 
vid ett tillfälle, att en nytillkommen man slutat efter två dagar sedan han 
fått i uppgift att köra en golvmaskin tillsammans med Karin och att Per 
har full förståelse för att han slutade, eftersom det inte är den sortens 
arbete som en karl vill ha. Den ende mannen som tog på sig städupp-
drag och som kunde gå in på vikariat som lokalvårdare på kommunens 
fastighetskontor var Elias. Under sin första tid på kooperativet turades 
också han och Karin om att göra kvällsstädningarna på folkhögskolan. 
Elias, Habib, Yusef och Firat har också uppehållit långa vikariat som 
fastighetsskötare, vari trappstädning ingick, men som ett moment i ett i 
övrigt mansdominerat arbete.  
 
Det är uppenbara skillnader mellan männens och kvinnornas arbetsvill-
kor, där kvinnorna hela tiden drar det kortaste strået. De har de sämsta 
arbetsvillkoren, de hårdaste och tyngsta arbetena, det hårdaste tempot 
och de största kvalitetskraven och samtidigt erkändes detta inte av nå-
gon. Jag tog flera gånger upp frågan med Urban, som varje gång svara-
de undvikande eller att männen också utförde tunga arbeten i flyttning-
arna. Detta var också var fallet men flyttningarna inträffade inte varje 
dag och inte hela dagar och belönades dessutom i form av kompensation 
i tid eller med betald lunch. Skillnaden var grundläggande och ifrågasat-
tes inte av någon utan befästes dagligen i upprätthållandet av de dubbla 
ordningarna. Tidigt i kooperativets liv kunde man även finna bilder av 
lättklädda kvinnor i de gemensamma utrymmena, men de togs bort se-
dan ledaren på ett av kommunens andra delprojekt påpekat hur kvinno-
förnedrande hon uppfattade dessa. Det gemensamma kaffe- och lunch-
rummet var också männens domän, där sällan kvinnorna dröjde kvar 
utan skyndade vidare i arbetet sedan de ätit och druckit. Detta gällde 
även Karin, som alltid gav intryck av att ha viktiga saker att göra och 
därför inte hann sitta still som männen. Den enda gång som jag emeller-
tid hörde henne klaga på männens syn på kvinnor var när hon berättade 
att hon hade haft svårt att få framför allt de muslimska männen att un-
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derordna sig henne, men att hon hade löst det genom att säga att hon 
framförde meddelanden från Urban. 
 
Jag såg inte heller under min tid i kooperativet att någon av kvinnorna 
ifrågasatte att de fick arbeta hårdare än männen eller att hade olika ar-
betsvillkor. Den enda gången som jag var med om att någon protestera-
de var när den annars lågmälda Fatima klagade över att männen bjudits 
på lunch, men inte hon och Karin. I detta kan man tolka in att Fatima 
inte bara begärde en fri lunch utan även gjorde en markering av att hen-
nes och Karins arbete var lika mycket värt som männens och att de skul-
le tillerkännas detta av Urban. Däremot visade kvinnorna i tal och hand-
ling tydligt att de hade arbetsuppgifter som skulle och måste utföras och 
att de inte hade tid att slösa bort på prat. I detta kan jag tolka en marke-
ring av att de såg sig som duglig arbetskraft, som till skillnad från män-
nen inte hade ramlat ut ur systemet. Kvinnorna hade inte heller samma 
svårigheter som männen, de hade inte gått arbetslösa lika länge och de 
levde i sociala relationer med barn och män och jag hörde aldrig talas 
om missbruk i samband med dem Även om de hade arbete med låg sta-
tus hade de aldrig förlorat rollen att vara efterfrågad som arbetskraft, 
vilket bevisades av att de även i kooperativet arbetade hårt.  Ett annat 
perspektiv skulle kunna vara om man såg på gruppen av män och kvin-
nor utifrån förmågan att utföra arbeten, och då kan man konstatera att 
det mest krävande arbetet i kooperativet utfördes av kvinnor oavsett 
ursprung och av irakiska män, medan de övriga männen betraktades 
vara i behov av uppmuntringar och stöd för att kunna utföra begränsade 
arbetsinsatser. Urban talade även om att flera av de svenska männen 
behövde slussas in långsamt i ett arbetsliv och att man inte kunde ställa 
alltför höga krav på dem då de kom dit efter lång tid av arbetslöshet. En 
annan faktor som redan nämnts var att männen som kom till kooperati-
vet genom arbetsmarknadsåtgärder själva ofta bedömde att de inte skul-
le behöva utföra tungt arbete eftersom de hade så låg lön. Beträffande 
männen gällde alltså att de både bedömdes behöva särskild omsorg och 
själva ställde villkor. Jag hörde aldrig att man talade om att någon av 
kvinnorna behövde omsorg och de ställde aldrig krav på att slippa ar-
betsuppgifter. Männen arbetade sällan under mina besök hela arbetsda-
gar utan gick oftast hem efter eftermiddagskaffet, och kontrasten är up-
penbar till Vera som avskedas när hon kommer för sent på morgnarna.  
Till skillnad från Anna och Maria som sköter sitt arbete helt på egen 
hand och därför kan börja och sluta när de vill är Vera beroende av den 
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hon arbetar tillsammans med, och trots att hon bara får arbeta sex tim-
mar om dagen är hon tvungen att starta sin arbetsdag den tid, som ar-
betsgivaren bestämmer. 
 
Inom kooperativet råder en könsordning, som vidmakthålls både av 
den som fördelar arbetsuppgifter som Urban som av män som accepte-
rar eller förkastar arbetsuppgifter såsom Ove (Hirdman 2001). Denna 
könsordning lägger som grund att män är överordnade kvinnor, det 
kvinnliga könet är det andra könet (Beauvoir 1973). Arbetsfördelning-
en inom kooperativet sker genom vad Hirdman (1988, 2001) kallar 
genussystemet, vilket sker genom segregering och hierarkisering. Ge-
nom segregeringen strävar individer och organisationer efter att hålla 
män och kvinnor åtskilda och ett redskap är att beteckna arbetsuppgif-
ter som antingen manliga eller kvinnliga. Hierarkisering innebär att de 
uppgifter som männen gör betraktas som mera värdefulla och avance-
rade än de som kvinnorna utför. Båda dessa principer är tydliga inom 
kooperativet och följden blir att såväl män som kvinnor befäster ett 
synsätt att mäns arbete har större värde än kvinnors och att män är 
överordnade kvinnor och att detta inte är en värdering utan ett faktum. 
Kvinnorna lär att de är underordnade, men samtidigt är det uppenbart 
för alla att deras arbetsdagar är mera krävande och de visar även detta 
genom att de inte har tid att sitta och prata som männen utan alltid är i 
farten.  Dybbroe (2003) visar hur både kvinnor och män strävar efter 
att få bort anknytningen till hemarbete när traditionellt kvinnliga arbe-
ten professionaliseras. Utbildningar, kurser och certifikat blir ett steg 
på vägen att göra yrken, förknippade med omvårdnad och omsorg kön-
lösa. För att ett arbete skall få fullt värde krävs att det inte uppfattas 
som kvinnligt. Inom kooperativet är stadfäst att städning är ett kvinno-
arbete oavsett hur fysiskt tungt och krävande det än är. Denna köns-
ordning förpassar kvinnorna till en bestämd form av arbete inom koo-
perativet, inom detta sammanbinds kvinnorna med städningen och 
även om de har andra kunskaper såsom Anna tas inte dessa tillvara, 
man gör dem alla till städpersonal. Denna könsordning är också omöj-
lig för dem att själva se, då den uppfattas som naturlig och överens-
stämmer med hur de organiserar sina liv. Den erkänns inte vare sig av 
de svenska kvinnorna eller av männen, som istället har utsett de irakis-
ka männen till att vara bevakare av en stark traditionell könsordning, 
där kvinnorna är underordnade männen. Inom kooperativet får den 
rådande könsordningen paradoxala följder, då männen ser sig som 
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starkare trots att deras dagliga arbete inte är så krävande som kvinnor-
nas. Männen får även belöningar i form av måltider och kortare arbets-
dagar oavsett arbetets kvalitet och arbetsbelastning, medan kvinnorna 
inte får dessa belöningar oavsett hur effektivt och hårt de arbetar. Koo-
perativet är även beroende av kvinnornas arbete för sina intäkter, men 
trots det ses de inte som den viktigaste resursen utan man ser mer till 
att de utgör utgifter då kooperativet måste betala deras löner, något 
som ytterligare vidmakthåller könsordningen, då det ökar kraven på 
deras arbete och effektivitet. På detta sätt förklaras effekter av den rå-
dande könsordningen av kooperativets ekonomi. Dybbroe och Ollagni-
er (2003) pekar också på att kvinnor i högre grad än män både tvingas 
till deltidsarbete och är utsatta för kast och skiften i arbetsmarknad och 
arbetstillgång och därför ofta blir arbetslösa eller får förändrade  och 
ofta sämre arbetsvillkor. 

Gränser mellan unga och äldre 

Ytterligare en gräns som berörs och som vidmakthålls är åldersgränser-
na mellan de unga och de äldre. Av männen har flera kommit till koope-
rativet genom aktivitetsgarantin, vilken är åldersrelaterad och omfattar 
personer som på grund av sin ålder anses ha svårare att ta sig in på ar-
betsmarknaden. För dessa är åldern ett utmärkande faktum och orsaken 
till att de finns på kooperativet. De uttalar också som ett vedertaget fak-
tum att de är för gamla för att få en anställning och att det även är rim-
ligt att en arbetsgivare hellre anställer en ung och stark person. Man kan 
konstatera att för dessa innebär deras ålder inte enbart att de har lång 
erfarenhet och att deras kropp bär spår av att de arbetat under många år 
utan också att de har klassificerats utifrån sin ålder och fått en officiell 
diagnos av att vara förbrukade och oattraktiva för en arbetsgivare.  
 
Några av kvinnorna är å andra sidan endast i tjugoårsåldern och de po-
ängterar i samtalen med mig att de är unga och fortfarande har alla möj-
ligheter att välja ett annat liv, och i detta markerar de tydliga avstånd 
gentemot dem som är några år äldre. Vera konstaterar emellertid att hon 
måste göra något snart eftersom hon annars själv kommer att vara för 
gammal för att ändra sig.  
 

I: Är det så med dom andra också tror du, att dom gör det här under 
tiden på något sätt eller? 
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Vera: Ja, det tror jag nog, i alla fall för Elin och Stina. För dom 
andra, dom är så gamla ändå, så det tror jag att dom livnär sig nog på 
det här ungefär. Dom får inte så mycket andra jobb. Det tror inte jag. 
Men vi är ju fortfarande unga så att vi kan fixa utbildning eller fixa 
ett annat jobb eller. Har man kommit till en viss ålder så är det ju 
ganska kört. 
I: Var är den åldern? 
Vera: Jag vet inte faktiskt. Men det är ju så att har man kommit till 
en viss ålder, då måste man ha utbildning annars tar dom ju yngre. 
Så man måste ju sätta igång nu då. 

 
I samtalen framgår att fyrtioårsåldern redan är för sent att kasta om och 
förändra sig, vid den åldern är i varje fall redan kvinnorna gamla. När 
Fatima, som själv är i den åldern, skall förklara varför, säger hon att i 
Irak gifter man sig och skaffar barn tidigt och därför ses en kvinna i 
hennes ålder som gammal, men hon har föreställningen att det är annor-
lunda i Sverige och att där ses inte kvinnorna som gamla så tidigt i livet.  
När Amina, som är mörkklädd och tillbakadragen, kommer till gruppen 
omnämns hon av såväl de unga kvinnorna som männen som en gammal 
kvinna, rentav en gumma, trots att hon just fyllt fyrtio. Vad som även 
färgar bilden av henne är att hon har flera barn i tjugoårsåldern och att 
hon har en mycket äldre man. Även de svenska och finska kvinnorna i 
fyrtioårsåldern har bildat familj och skaffat sig barn tidigt i livet och har 
nu ofta flera barn i olika åldrar från vuxna ned till små barn. I deras fö-
reställningsvärld är de själva gamla och om de skall kunna förändra sina 
liv tror de inte att det är möjligt att göra det genom en utbildning, då det 
är för sent att ge sig in i något som man inte alldeles säkert vet skall 
leda till ett arbete.   
 
Den syn som förhärskar inom kooperativet är att individer åldras snabbt 
och att man redan vid passerade fyrtio år inte längre har några möjlighe-
ter till val eller är attraktiv på arbetsmarknaden. Denna syn på åldrandet 
är nära knuten till kroppen och kroppens åldrande till följd av hårt arbe-
te och barnafödande. Eftersom kvinnorna börjat föda barn tidigt har de 
också gått in i en vuxenroll tidigt och ofta har de själva tagit ansvar för 
barnen i egenskap av ensamstående mödrar. Männen har sin hemvist i 
industriarbete och kroppsarbete och är märkta av detta och har heller 
inga möjligheter att välja något annat.  
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Vera pekar på en viktig faktor, som hon själv är medveten om, nämligen 
att en utbildning kan upphäva åldern. Har man en utbildning har man 
möjlighet att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden oavsett om man har 
blivit äldre och inte längre är lika fysiskt stark som ungdomarna. 
Gemensamt för människorna inom kooperativet är emellertid att ingen 
har någon utbildning, som de i dagsläget kan omsätta till kvalifikationer 
och att de därför är hänvisade till kroppen och då också upplever att 
både de själva och samhället ser dem som förbrukade när deras fysiska 
krafter börjar avta. Samtidigt finns det representanter för en annan syn 
på ålder och på möjligheter. Karin, som är den äldsta inom kooperativet 
talar aldrig om sin ålder eller om att kroppen begränsar hennes möjlig-
heter att arbeta. Även Erik, som hänvisar sin arbetslöshet till att arbets-
givaren bytt ut honom mot yngre och billigare förmågor, lämnar koope-
rativet för att satsa på att få ett arbete på den öppna marknaden. Gemen-
samt för dessa är också att de i sitt arbete funnit ut vägar att planera och 
disponera arbetet för att spara kroppen och Erik har även valt att ta upp 
en tidigare yrkesutbildning.  

Gränsöverskridare 

I de föregående avsnitten har talats om hur gränser etableras och upp-
rätthålls mellan svenskar och invandrare, mellan män och kvinnor. De 
flesta kvinnorna möttes bara i arbetet med städningarna. Dessa genom-
fördes under tystnad och de enda gånger som man talades vid var när 
någon behövde få hjälp eller rådgöra med någon annan. Några av dem 
tog sina raster i den gemensamma lokalen då de arbetade med trapp-
städningen men satt då tysta i ett hörn. 
 
Det finns dock några som i det dagliga livet överskrider dessa gränser. 
Karin umgås privat med Elias och Fatima och hon trivs bäst i arbetet 
tillsammans med Fatima och i denna relation är hon inte arbetsledare 
utan hon har ett personligt utbyte av samvaron med de båda. I det dagli-
ga livet tar hon annars ett särskilt ansvar för att hjälpa och stödja alla i 
att lära sig svenska oavsett språkbakgrund och kön och hon talar därför 
lika mycket med män som med kvinnor, däremot är hon i denna roll 
tydligt svensk och utgår från sin roll som svensk. Erik var också en per-
son som talade med alla oavsett ålder och kön, och som intresserade sig 
personligen för alla. Han kände till vad Habib odlade i sin lott och han 
visste också hur han använde grönsakerna i sin matlagning, lika väl som 
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han engagerade sig i de unga flickorna och diskuterade deras angelä-
genheter. Han uppträdde inte i någon roll utan han deltog i ett utbyte 
och var engagerad i dem som han trivdes med. Elias å sin sida hade sin 
hemvist bland landsmännen men sökte medvetet kontakt med alla 
svenskar för att lära sig språket och få kunskap om den svenska kultu-
ren. Han var samtidigt så intresserad och engagerad att, även om hans 
avsikt var att själv lära, de samtal han initierade blev bryggor för per-
sonliga relationer och kontakter såsom med Karin. Habib var också han 
en person som byggde relationer över gränser. Han etablerade en per-
sonlig relation med Per genom gemensamma intressen och han kontak-
tade gärna kvinnorna och talade med dem, något som en gång kommen-
terades av Urban som att han var den stora kvinnotjusaren. Kooperati-
vets rökare formade ett gemensamt utrymme för samtal och utbyte i de 
ofta återkommande rökpauserna och där utgjorde Habib och Per de fasta 
punkterna. 
 
Amina, som kom ny ganska sent under min tid i kooperativet bidrog till 
allas kafferaster genom att ta med sig bröd till kaffet. Hon gjorde aldrig 
något väsen av det, men bakade gärna och tog med sig och lade fram till 
förmiddagens kafferast. Även Habib förde en dag med sig dolmar för att 
alla skulle få smaka på hans mat och det framgick då av samtalet att han 
ofta lagade mat och att detta var ett sätt att visa hur hans kulturs mat 
smakade. En dag arrangerades en gemensam eftermiddag för kooperati-
vet och för en grupp mindre företag i området dit Latitud anslutits och 
hela den föregående dagen var Elias sysselsatt med att göra i ordning 
lammkött som han skulle grilla till eftermiddagen. Gemensamt för dessa 
exempel är maten och den roll som måltider och mat har för att bygga 
och underhålla en gemenskap, något som även Wenger (1998) pekar på, 
där han visar hur en av skadereglerarna tagit ansvar för att underhålla 
alla med godsaker. 
 
Urban hade i sin roll som kooperativets ledare en överskridande roll och 
han skiljde inte på sina kontakter gentemot de olika grupperna av män, 
däremot sköt han alltmer över de uppgifter som berörde kvinnorna till 
Karin, som dock värjde sig mot de uppgifter som gällde den formella 
hanteringen av anställningar, liksom att ta konflikterna med kvinnorna. 
Urban kom därmed att ta olika roller gentemot kvinnorna och männen, 
medan han hade personlig kontakt och kännedom om männen kom han 
endast in i sin strikta arbetsledarroll gentemot kvinnorna. 
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Med tanke på de olika grupperingarna i kooperativet är det rimligt att 
ställa sig frågan om det råder någon gemenskap mellan människorna i 
Latitud. Det finns emellertid såväl några tidpunkter och möten som är 
gemensamma för de flesta som det fanns några personer som agerade 
för att åstadkomma gemensamhet. 

Sammanfattning 
Detta kapitel behandlar gemenskapen inom kooperativet Latitud, vad 
som förenar människorna genom handlingen och arbetet och vad som 
skiljer dem åt.  
 
Det är uppenbart att människorna i kooperativet utgör en mycket hete-
rogen grupp jämfört med de exempel på handlingsgemenskaper som 
Lave och Wenger har refererat till (Lave & Wenger 1991, Wenger 
1990, 1998). Gruppen är blandad såväl i avseende på kön, ursprung, 
språk, ålder som i erfarenhet och utbildning. Det de har gemensamt un-
der en tid av sina liv är att de har hänvisats till eller valt att arbeta inom 
kooperativet. Kvinnorna delar arbetsuppgifter, men de arbetar sällan 
tillsammans fler än två eller tre, och två av dem har utverkat att alltid 
arbeta tillsammans och dessa rör sig aldrig tillsammans med de övriga. 
De bildar alltså snarare en egen liten, men nära social gemenskap. Män-
nen har fler gemensamma arbetsuppgifter och fler gemensamma raster. 
Ibland dem är det enbart Elias som alltmer går på egna stigar. Över tid 
förändras även kooperativet till att växa i omfång och därmed också få 
större krav på sig utifrån, då mängden av beställda och betalda arbets-
uppgifter ökar, och även männen oftare arbetar med mera krävande ar-
betsuppgifter i mindre grupper. Omsättningen av personal är också stor. 
Det är alltid någon som kommer ny och andra är på väg ut, medan en 
kärna av män och kvinnor funnits på plats under hela den tid som jag 
följt kooperativet. De, som finns i kooperativet är också där på olika 
villkor, några betraktas och betraktar sig själva som fast anställda, några 
är anställda men på osäkrare villkor, andra är placerade genom tidsbe-
gränsade arbetsmarknadsåtgärder och andra har en praktikplacering. 
Medan de som ser sig som fast anställda har vetskapen om att de kom-
mer att finnas där en längre tid är andra bara där för en kortare period, 
antingen därför att de själva söker sig bort eller därför att deras placer-
ing är tidsbegränsad. För dessa är det inte viktigt att söka bygga en ge-
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menskap eftersom de vill därifrån eller vet att de snart skall lämna plat-
sen, såsom är fallet för såväl Vera som Lasse och Elin. Inom gruppen 
finns även svårigheter att övervinna, inte minst språksvårigheter. Det är 
uppenbart att det är svårt för flera av de irakiska männen att uttrycka sig 
på svenska, men det är också svårt för t ex Vera att förstå dem. Skillna-
den i kulturer gör det också svårt för många att mötas och förstå var-
andras världar liksom att de lever under olika villkor, där några lever 
tillsammans med makar och barn, andra är ensamstående föräldrar och 
andra lever ensamma. 
 
Arbetsuppgifterna är konkreta handfasta och resultaten är lätt avläsbara 
och de innehåller därmed inte stort utrymme för tolkningar och tvek-
samheter. Kontroll och utvärdering sker hela tiden och för kvinnornas 
del förs den tillbaka omedelbart om den gäller utförandet av arbetet. 
Arbetet i sig ger alltså inte mycket utrymme för tvetydigheter eller be-
hov av tolkningar, som innebär att de behöver upprätta och uppehålla en 
gemenskap för att föra vidare kunskaper om avvägningar och problem-
lösningar eller upprätthålla ett sofistikerat kunskapsinnehav. Till skill-
nad från skadereglerarna möter de inte dagligen problem som de måste 
lösa med hjälp av sina arbetskamrater och de tvingas därför inte att 
bygga en fungerande gemenskap. Arbetet blir därigenom inte ett 
gemensamt projekt som kräver deras tankar och engagemang och att de 
tvingas till att mötas i tanke- och erfarenhetsutbyte. De tvingas inte ge-
nom arbetet att bygga relationer mellan sig, där de speglar åsikter och 
synsätt och bygger därför varken upp en delad repertoar eller ett ömse-
sidigt engagemang i varandra eller arbetet. Inom gruppen finns det någ-
ra mindre nära gemenskaper, såsom mellan Karin och Fatima och mel-
lan Anna och Maria, gemenskaper som bygger på tilltro till varandra 
och likartat synsätt på hur arbetet skall utföras. Karin, Elias och Fatima 
delar också ett engagemang i arbetet och arbetsplatsen, där man kan se 
ett ömsesidigt engagemang och ett gemensamt projekt. 
 
Genom att de inte tvingas till att mötas i diskussioner och problemlös-
ning lever gränserna mellan män och kvinnor, svenskar och invandrare, 
unga och gamla kvar och bibehålls i stereotypa föreställningar om den 
andre. Dessa skillnader och gränser upprätthålls genom uppdelning i 
kvinno- och mansarbeten, där männen tillåts neka att utföra kvinnoarbe-
ten, och föreställningen att dessa är lättare och inte kräver styrka lever 
kvar, trots att verkligheten talar ett annat språk. I relationen mellan 
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svenskar och invandrare finns föreställningen om att svenskarna lever 
på en högre civilisationsnivå, och istället för att ifrågasätta den före-
ställningen underhålls den och manifesteras i organiseringen av arbetet, 
där rollen som förman alltid innehas av en svensk. Invandrarna å sin 
sida störs av svenskarnas sekularisering och av vad de möter inom arbe-
tet av missbruk och förstörda lägenheter. Under den tid som jag är i 
kooperativet ser jag inget tillfälle då de möter varandras föreställningar 
om den andre. Inte heller är det någon som för upp till ytan och ifråga-
sätter de stereotypa bilder som skapats, genom att till exempel påtala att 
samma irakiska män som förutsätts kuva sina hustrur också odlar grön-
saker, lagar mat och accepterar att utföra städarbete. Inte heller är det 
någon som talar om att kvinnornas arbete inom kooperativet är hårdare 
och tyngre än männens.  Trots att deras dagliga liv säger något helt an-
nat, kvarstår därmed föreställningen om den svenska mannens överläg-
senhet gentemot såväl kvinnor som män från andra länder och kulturer. 
I kooperativet vidmakthålls alltså såväl en könsmaktsordning som en 
ordning mellan den svenska majoriteten och samhällets minoritet av 
invandrare.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i kooperativet inte finns ett 
ömsesidigt engagemang som omfattar samtliga, inte heller ses koopera-
tivet som ett gemensamt projekt av alla dem som vistas i kooperativet 
och gruppen som helhet har ingen gemensam delad repertoar. Några 
individer såsom Urban, Karin och Elias omfattar samtliga moment, me-
dan de flesta andra står likgiltiga inför projektet eller till och med öns-
kar sig därifrån. Det finns inte heller någon samlad gemenskap utan 
gruppen bryts samman i mindre grupper, och på grund av arbetsdelning, 
språksvårigheter och gränser mellan olika grupper är det svårt för dessa 
att mötas under arbetsdagen.  
 
Vad innebär då detta för lärandet inom kooperativet? Tanggaard och 
Nielsen (2006) betonar att det är innanför en gemenskap som man för-
håller sig till denna, det är när man ingår i en gemenskap som man kan 
utveckla denna, förkasta det som finns och förnya detta. Detta är inte 
möjligt om man inte släppts in eller om man väljer att ställa sig utan-
för. 
 
De gemenskaper som jag finner, som mellan de irakiska männen å ena 
sidan och de svenskfödda å andra sidan är gemenskaper som redan 
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fanns och som lever vidare i kooperativet trots att detta har som en 
uttalad målsättning att överbrygga klyftorna mellan dem. Dessa ge-
menskaper har uppstått genom gemensamt ursprung och historia långt 
innan de kom till kooperativet. De olikheter som finns mellan kulturer 
och ursprung bryts inte ned i arbetet, trots att männen delar på samma 
arbetsuppgifter beroende på att de svenska männen har tolkningsföre-
träde i hur arbetet skall utföras och vilka normer som gäller.  
 
Däremot möts aldrig männen och kvinnorna i arbetet och kan därför 
inte heller bilda en gemenskap och en gemensam praktik. Gränsen 
mellan män och kvinnor förstärks och vidmakthålls inom kooperativet, 
även om jag inte skulle vilja påstå att kvinnorna utgör en samlad ge-
menskap och männen en annan. I några fall har det uppstått nya mindre 
gemenskaper såsom mellan Anna och Maria och mellan Karin och 
Fatima. Dessa har uppstått genom den gemensamma praktiken, i det 
arbete som de delar, som de formar samma mening kring och som de 
utför i samförstånd och tillit till varandra. Dessa gemenskaper är täta 
och för Anna och Maria är den också något som de skyddar från in-
trång från någon av de andra och som medför att de kräver att alltid få 
arbeta tillsammans. I övrigt finns det inte några som alltid arbetar till-
sammans och därmed kan bilda en tät arbetsgemenskap utan antingen 
arbetar alla tillsammans som männen eller i små varierande grupper 
såsom kvinnorna. 
 
Den gemenskap som jag annars har kunnat finna och som omfattar alla 
föds ur en gemensam syn på hur man skall kunna ta tillvara de tillfäl-
len till en informell ekonomi, som kan erbjudas. Här skiljer det inte 
mellan män och kvinnor, eller mellan svenskar och invandrare och inte 
heller mellan ung och gammal. De har alla det gemensamt att deras 
låga inkomster gör det viktigt för dem att söka tillfällen att dryga ut sin 
kassa och i detta samarbetar de över gränserna. Den gemenskap som 
de alla bygger handlar alltså om hur de kan finna tillfällen i arbetet, 
som berikar deras liv utanför arbetsplatsen. Var går då gränsen för en 
arbetsgemenskap? I fråga om Anna och Maria liksom för Karin och 
Fatima är det tydligt att det rör sig om en gemenskap, de delar enga-
gemang i arbetsuppgifterna och ser sina uppdrag som gemensamma 
företag liksom att de delar en repertoar av handlingar. I övrigt är de 
ursprungliga gemenskaperna som bygger på kulturell bakgrund och 
historia viktigare. Man utför arbetet tillsammans, men väljer sin gamla 
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gemenskap för att föra samtal och umgås och markerar skillnaden 
gentemot de andra i språk och samtalsämnen. Möjligheten att bilda en 
gemensam arbetsgemenskap i den dagliga praktiken finns inte heller 
över könsgränsen, där arbetsplatsen i sig själv förstärker och vidmakt-
håller gränsen genom att aldrig ge män och kvinnor möjlighet att utfö-
ra det praktiska arbetet tillsammans. 
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Kapitel 9. Identitet 

I detta kapitel behandlar jag den fjärde komponenten i Wengers (1998) 
analys av vad som utgör grunden i formandet av en handlingsgemen-
skap, nämligen identitet. Jag har emellertid valt att göra detta på ett 
annat sätt än Wenger, då jag velat lyfta fram individerna och deras 
lärandebanor i ljuset. Mitt val har därför varit att i likhet med Öster-
lund (1996) följa några personer under den tid jag mötte dem under 
mina besök i kooperativet och söka beskriva deras deltagarbanor. Jag 
har även använt mig av det begrepp, telos, som Lave och Packer (Lave 
2000) tillsammans lanserade som en av tre nödvändiga komponenter i 
en lärandeteori, men på det sätt som Österlund utvecklat begreppet, 
nämligen för att beteckna vad någon lär. Begreppet telos är användbart 
för att söka förstå och förklara både vad som är innehållet i lärandet, 
men också för att kunna följa detta under en tidsperiod och se hur lä-
randet utvecklas och förändras under tid. Centralt i teorin kring situerat 
lärande är att en individ inte föds med en färdig kärna utan att identite-
ten förändras och byggs vidare i lager på lager under livet (Tanggaard 
2006). Identitet och lärande är nära förbundet med varandra då vi ge-
nom lärande inte bara förvärvar kunskap utan även förändras i vår 
identitet, våra tankar och förutsättningar att agera och delta i de sociala 
kontexter, som utgör våra liv (Dreier 1993,1994,1999a, 1999b, 2000). 
Detta kapitel berättar om fyra individer under den tid jag mött dem i 
Latitud. Dessa personer är informanter om sina egna liv och tankar, 
men också informanter om verksamheten i kooperativet och jag söker 
utforska såväl hur deras sociala praktik inom kooperativet förändras 
över tid, som hur de själva förändras eller inte förändras inom den so-
ciala praktik, som Latitud utgör.  

Identitet som analysbegrepp i en handlingsge-
menskap 
När Wenger (1998) analyserar de grundläggande komponenterna i en 
handlingsgemenskap utgår han från den dagliga praktiken och männi-
skors identitet och låter dessa båda utgöra grunden för handlingsgemen-
skap. Frågor som rör deltagarnas identitet är omöjliga att skilja från 
praktiken, skapandet av mening och byggandet av en gemenskap. Be-
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handlingen av komponenten identitet sätter dock fokus på varje individ, 
men utifrån ett socialt perspektiv, nämligen hur denne relaterar till och 
konstitueras av handlingsgemenskapen. Fokuseringen på identitet bred-
dar också perspektivet utanför den aktuella handlingsgemenskapen och 
fäster uppmärksamhet även på bredare identifikationsprocesser och so-
ciala strukturer. Varje individ har ju en historia och erfarenheter från 
andra handlingsgemenskaper och de allra flesta ingår också samtidigt i 
flera olika handlingsgemenskaper. När man lägger tyngdpunkt på delta-
garnas identitet innebär det även att man omfattar såväl deltagande som 
icke-deltagande, uteslutande och avståndstagande, d v s alla former av 
relationer och tillhörigheter till ett sammanhang. Grundläggande för den 
definition som Wenger gör av begreppet är att individen och identitet 
ses i relation till gemenskap och socialt sammanhang. Han problemati-
serar alltså inte begreppet identitet i sig och för inte någon diskussion 
om vad begreppet identitet innebär eller hur identitet skapas. Han söker 
alltså inte förklara eller studera identitet isolerat från den handlingsge-
menskap där individerna verkar utan ser enbart begreppet i relation till 
en handlingsgemenskap. I hans tolkning av begreppet är identitet en 
brygga mellan det individuella och det sociala, det ger oss möjlighet att 
förstå samspelet mellan individer och handlingsgemenskaper, hur de 
konstituerar varandra. I min användning av begreppet ansluter jag mig 
till och använder Wengers sätt att bruka begreppet. Jag kommer därför 
inte heller att föra någon diskussion kring vad identitet innebär i sig 
eller problematisera det ytterligare.  
 
Wenger förklarar sin användning av ordet identitet på följande sätt:  
 

I will use the concept of identity to focus on the person without assum-
ing the individual self as a point of departure. Building an identity 
consists of negotiating the meanings of our experience of membership 
in social communities. The concept of identity serves as a pivot be-
tween the social and the individual, so that each can be talked about in 
terms of the other. It avoids a simplistic individual-social dichotomy 
without doing away with the distinction. The resulting perspective is 
neither individualistic nor abstractly institutional or societal. It does 
justice to the lived experience of identity while recognizing its social 
character – it is the social, the cultural, the historical with a human 
face. Talking about identity in social terms is not denying individuality 
but viewing the very definition of individuality as something that is 
part of the practices of specific communities. It is therefore a mistaken 
dichotomy to wonder whether the unit of analysis of identity should be 
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the community or the person. The focus must be on the process of their 
mutual constitution.  (Wenger 1998, s.146).    

 
Även om de olika personernas identitet behandlas är det med tonvikt på 
deras relation till handlingsgemenskapen och hur identitet konstitueras i 
relation till den sociala gemenskapen. Holland och Lave (2001) beskri-
ver detta såsom att identiteten är inte fast och medfödd och inte heller 
fixerad av social klass och bakgrund utan en pågående process med rot i 
våra relationer till andra och en process, som ofta präglas av kamp och 
spänning. Det är inte fråga om att enskilda individer går in i en social 
gemenskap och påverkar den och fortfarande själva är opåverkade av 
gemenskapen utan det försiggår ett växelspel. En social gemenskap 
byggs av de individer som ingår och har ingått i den, men dessa ges och 
tar olika roller i handlingsgemenskapen och påverkas av den, samtidigt 
som de också påverkar andra. Komponenten identitet är navet mellan 
det individuella och det sociala och utgörs av individens levda erfaren-
het som görs i såväl ett historiskt, kulturellt som socialt sammanhang. 
Identitet i detta sammanhang är alltså något som byggs upp av deltagar-
na i en social handlingsgemenskap och som är beroende av dennas prax-
is, de handlingar som utförs, av den mening som man ger dessa och av 
den sociala gemenskapen. I de dagliga handlingarna skapas identiteten, 
man är den som kan utföra ett arbete och de handlingar, som utmärker 
detta arbete. Så utvecklar skadereglerarna i Wengers studie identiteter 
kopplade till sin praxis, de som är skickliga och snabbt avancerar inför-
livar detta med sin identitet och får också detta bekräftat av ledning och 
arbetskamrater. Att behärska den dagliga praktiken innebär också att 
man är med och delar en arbetsgemenskap och att man har en plats i 
denna och att man såsom skadereglerarna är med och bygger vidare på 
denna gemenskap. Identitet är även direkt förknippat med mening och 
vem man vill vara och vad det är meningsfullt att vara och lära för att 
bli denna individ.   

Deltagarbanor 
Genom att följa en individs deltagarbana inom en handlingspraktik för 
man in en tidsaspekt, vilken gör det möjligt att fånga förändringar hos 
individen, förändringar som har sin grund i individens lärande och som 
ger följder för individens identitet, hur denna utvecklas och förändras.  
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En persons identitet konstitueras i handlingarna, i den praktik som ut-
förs i arbetet. I skräddarverkstäderna i Laves studie (Lave och Wenger 
1991) genomgick lärlingarna en regelrätt utvecklingskedja där deras 
identitet förvandlades från lärling till mästare allt eftersom de kunde åta 
sig mera avancerade arbetsuppgifter och slutligen bemästra alla uppgif-
ter som tillkom en mästare. Identiteten är även beroende av individens 
grad av deltagande i arbetsgemenskapen, om han eller hon uppnår full 
tillhörighet eller förblir perifer eller marginaliseras. Även formen av 
deltagande spelar en roll för identiteten, om individen är engagerad i det 
gemensamma arbetet och vilka föreställningar han eller hon hyser om 
sin roll i framtiden i relation till handlingsgemenskapen. En tredje möj-
lighet som Wenger behandlar är att individer ser sig som vid sidan om 
handlingsgemenskapen eller de grupper som ingår i den. 
 
I de exempel som Lave och Wenger (1991) anför beskrivs inte utveck-
lingen av skräddarlärlingarnas identitet till fullärda och fullvärdiga 
skräddarmästare, de unga flickornas fostran till kompetenta barn-
morskor (Jordan 1989) eller de blivande styrmännens lärande (Hutchins 
1993), som problematisk. De som inte klarar att utföra arbetet eller som 
inte kan identifiera sig med yrket och rollen nämns inte. Däremot talar 
de om att de slaktarlärlingar i Marshalls studie (Marshall 1972), som 
inte får möjlighet att lära sig yrket under sin praktiktid inte heller kan 
utveckla sin yrkesidentitet utan går ut i arbetslivet medvetna om att de 
inte är riktiga slaktare och att det finns stora brister i deras kunnande. 
Detta är en vetskap som gör dem rädda för att möta arbetets krav istället 
för att känna sig kompetenta och som därmed hindrar dem från att anta 
identiteten som slaktare. I Wengers studie av livet i det stora försäk-
ringsbolaget (1990, 1998) uppstår den avgörande gränsen i byggandet 
av skadereglerarnas identitet då de skall ta steget från den inledande 
utbildningen till att själva utföra de handlingar som krävs för att kunna 
utöva yrket. Det gäller då för dem att kunna uthärda stressen och kra-
ven, att snabbt kunna lära alla rutiner och regler och att bli en i gruppen. 
Detta är ett helt annat slags lärande än i den kurs de har fått, och som 
varit inriktad på ett kunskaps- och faktalärande och det är även många 
som har presterat väl på kursen, som inte förmår att genomgå detta lä-
rande i vardagens praktik och anta identiteten som skadereglerare. För 
de nya skadereglerarna följer en tillvaro, där de ständigt bedöms och 
utvärderas och där de är mycket medvetna om, både hur de själva för-
håller sig till de krav som ställs och hur andra är bedömda och klarar av 
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att möta kraven. Deras lärande och hantering av kritiska situationer 
formar deras identitet och bild av sig själva som snabba, effektiva och 
kompetenta eller som bristfälliga och underpresterande. 
 
Ett tydligt exempel på, hur identiteten står i relation till handlingsge-
menskapen, ger Österlund (1996) i studien av försäljare i början av sin 
yrkeskarriär, där en av dessa inte förmår lämna sin tidigare identitet som 
serviceman. Han accepterar inte själv att gå in i den identitet, som han 
förknippar med att vara försäljare och som han själv varit med att for-
mulera utifrån sitt tidigare perspektiv i sitt föregående yrke, och han 
tillåts inte heller att göra identitetsbytet av dem som han känt sedan ti-
digare. För honom framstår säljarna som opålitliga och instrumentella i 
sina relationer till företagets kunder och identiteten som hjälpande och 
oegennyttig serviceman framstår som så mycket mera ovärderlig, att 
han inte kan förmå sig att lära och anamma den repertoar och det sätt att 
vara som krävs av honom om han skall lyckas i sin försäljarroll. Hans 
tidigare handlingsgemenskap och dess kultur och historia släpper inte 
taget om honom och han släpper inte taget om den. Även i detta exem-
pel är det tydligt att så länge han gick den inledande utbildningen fanns 
inte problemen för honom, tvärtom lyckades han mycket bra i denna. 
Det var när han skulle utföra de handlingar som krävdes av honom, som 
han fann att dessa ställde krav på honom att agera på ett sätt som inte 
var förenligt med hans syn på sig själv. Tanggaard och Elmholdt (2007) 
poängterar också i sin studie av hur skolpsykologer i Danmark förhåller 
sig till ett förändrat arbetssätt att lärande på arbetsplatsen inte utgör en 
oproblematisk process, där det är möjligt för individerna att enkelt sadla 
om och följa nya direktiv, då var och en sätter nya händelser och ström-
ningar i relation till sina egna tidigare upplevelser och förväntningar på 
sin framtid.   
 
Nielsen (1999, 2000) följer musikstudenter i deras studier i musikaka-
demin och finner att dessa under sina studier blir medvetna om vilka val 
de skall göra inom musiken genom sitt eget utövande och den bild de 
därigenom får av sig själva och sin begåvning och möjligheter att klara 
av en framtida karriär. Deras lärandebanor växer fram under utbildning-
en, när de skolas in i att lyssna på och kritiskt bedöma sina egna och 
andras prestationer och när någon av dem sedan väljer soliststudier 
stämmer också i regel deras egen syn på sin begåvning överens med 
lärarnas och de andra studenternas syn. Under utbildningens gång har de 
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både fått klart för sig vad de själva förmår och vilka krav och villkor de 
olika yrkesvalen medför, och de har genom konserter och praktik inom 
musikläraryrket hunnit börja bygga sin yrkesidentitet. En faktor som 
spelar in i deras val är deras förflutna, hur de förhåller sig till musikstu-
dierna och vad de finner väsentligt att lära. En annan viktig aspekt är 
framtiden, vad de vill med sina studier och vilken roll som de ser sig 
själva i, som musiklärare, orkestermusiker eller solist. Tiden, såväl i 
form av det förflutna som i framtiden finns alltså hela tiden närvarande 
och ger mening åt och styr deras lärande och deras syn på vilka de är 
eller inte är.   
 
Tanggaard (2003) visar också hon, hur det förflutna har inflytande över 
vilka val individer gör i sitt lärande, då hon följer två elektronikelever 
genom deras lärandebana. Den ene ser skolan som en grundutbildning 
för att fortsätta in på en ingenjörsutbildning och under praktikperioden 
koncentrerar han sitt lärande på att studera ingenjörernas roll och vad 
han själv i egenskap av ingenjör skulle kunna bidra till på arbetsplat-
sen. Den andre har elektroniken som sitt intresseområde och hans lä-
rande koncentreras till att lära så mycket han kan om elektronik och på 
kvällarna stannar han kvar på skolan för att använda sitt kunnande i 
egna experiment och konstruktioner. De båda är präglade av sina re-
spektive bakgrunder, där den ene har fostrats till att utbilda sig och 
göra en yrkeskarriär, medan den andre ägnat timmar tillsammans med 
sin far i dennes hobbyverkstad. Deras lärande i utbildningen gestaltar 
sig olika och är ändamålsenlig för den framtid och det yrkesliv var och 
en tänkt sig, den identitet de är i färd med att forma. Även Mjelde 
(2003) visar hur elevernas bilder av vad de skall bli formar deras lä-
rande, vad som är nyttigt att lära och vad som inte behöver läras. Även 
tidigare studier av elever i skolan och deras lärande visar att lärandet 
styrs av vad dessa finner viktigt i relation till vilka de är och vill vara, 
till den identitet de kan omfatta (Granström 1998). Ibland kan detta 
innebära att deras lärande står i protest till skolan och det etablerade 
samhället och att de lär för att utveckla en identitet, som de kan se 
framför sig som mera påtaglig och förståelig och attraktiv än den sko-
lan strävar till (Willis 1977). 
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Telos som instrument för att beskriva lärande 

Österlund (1996) följer två säljarlärlingar genom deras deltagarbanor 
och han använder begreppet telos för att beskriva vad lärlingarna lär 
under sina banor. Begreppet formulerades enligt Lave (2000) av henne 
och Packer för att beskriva och analysera lärandeteorier. Österlund 
väljer dock att använda begreppet som ett instrument för att beskriva 
och förklara individers lärande i sin studie och jag använder begreppet 
på samma sätt som Österlund i denna studie.  
 
Telos avser vad individerna lär och ger möjlighet att tala om den ut-
veckling eller förändring som är inbegripen i en lärandeteori. Genom 
att studera telos kan man följa vilken riktning individens lärande tar. 
Genom telos kan man följa förändringar och förskjutningar i lärandet 
över tid. Begreppet telos så som jag använder det i Österlunds (1996) 
efterföljd omfattar naturligtvis vad man lär av faktamässiga kunskaper 
och färdigheter, det epistemologiska perspektivet, men framför allt ger 
begreppet ett ontologiskt perspektiv, då det betonar vad det man lär får 
för innebörd och betydelse för individen och dennes syn på sig själv 
och på omvärlden. I detta ligger då även den sociala aspekten, i rela-
tionen med omvärlden lär individen och utvecklar en syn på sig själv 
och sin plats och möjligheter i den sociala praktik där hon finns. I ut-
vecklingen av telos speglas hur individen lär och förändras, men även 
individens förändringar i relation till omvärlden.    

Deltagarbanor inom kooperativet Latitud 
För att belysa och spegla hur lärande är sammanvävt med hur männi-
skor ser och formar sin identitet har jag valt att följa några individer 
inom kooperativet Latitud i deras deltagarbanor. Genom att jag följer 
dem under en tid och genom att använda mig av begreppet telos söker 
jag utforska på vilket sätt deras lärande förändras och förändrar dem i 
synen på sig själva och omvärlden Latitud. 
 
Av de fyra personer som jag valt att följa har två funnits med sedan jag 
första gången besökte kooperativet, medan jag mött de två andra under 
mina besök det sista halvåret av studien. Orsaken till att jag valt två 
personer som jag inte följt under så lång tid beror på att jag velat få 
med ett brett urval ur andra perspektiv. Jag har velat följa både svensk-
födda och någon som kommit från ett annat land och kultur, jag har 
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velat få med både män och kvinnor, äldre och yngre. Under den första 
tiden i kooperativet fanns det inte möjlighet att finna denna spridning 
varför jag blivit hänvisad till att söka även bland dem som funnits en 
kortare tid i kooperativet. Detta speglar emellertid bättre förhållandet i 
arbetet, då merparten av dem som arbetat inom kooperativet stannar 
för en kortare tid. Av dem som jag sett passera har jag valt två som 
fanns där vid mina sista besök, då kooperativet var som mest utvecklat 
och som jag också haft möjlighet att tala med och följa vid flera besök 
– och som också delat med sig till mig av sina tankar och reflektioner.  
 
Av de fyra är två kvinnor och två män. En av männen är flykting från 
Irak, medan de övriga är infödda svenskar. En av kvinnorna är i tjugo-
årsåldern, en av männen i trettioårsåldern och de båda övriga i femtio-
årsåldern. Två av dem har sökt sig till kooperativet på egen hand, me-
dan den tredje har kommit dit genom aktivitetsgarantin och den fjärde 
anvisats plats genom arbetsförmedlingen. Jag bygger mina tolkningar 
på observationer, samtal och intervjuer och åskådliggör med citat ur 
intervjuer. Jag refererar också till situationer som jag beskrivit i skild-
ringarna av två dagar i Latituds verksamhetstid i avhandlingens femte 
kapitel. 

Elias 
Elias kom till Sverige som flykting i slutet av 90-talet. Han är kristen 
assyrier från en stad i norra Irak, varifrån många flyktingar kommit till 
Sverige och numera bor i Staden. Såsom kristen förföljdes han av reli-
giösa skäl och som de enda i sin släkt valde han och hans hustru att flyt-
ta till Sverige med sina två barn. Elias berättar att de lämnade en etable-
rad tillvaro med arbeten som rektor och hälsovårdstjänsteman och mate-
riella tillgångar som villa och bil. I det nya landet gick han på svensk-
undervisning först på invandrarförläggningen och sedan på SFI och när 
han ansåg att han kunde tillräckligt bra svenska begärde han hjälp från 
handläggare och arbetsförmedling för att söka arbete. Han fick då välja 
mellan två praktikplaceringar och valde själv Latitud för att det innehöll 
utearbete, och sedan har hans praktikplaceringar avlöst varandra och nu 
har han fast anställning. Elias har sommaren 2003 tillbringat fyra år i 
kooperativet. 
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Redan vid mitt första besök i kooperativet lägger jag märke till Elias, 
som en person som hela tiden är i rörelse, tar för sig av arbetsuppgifter, 
alltid ivrig och beredd att leta efter ytterligare uppgifter. Vid detta till-
fälle hade ännu inte kooperativet fått in många arbetsuppgifter och de 
som fanns räckte inte till alla, men Elias tog på sig det arbete som fanns. 
När det är dags för rast är det även Elias som tar kontakt med mig ge-
nom att fråga om jag vill ha en kopp starkt arabiskt kaffe, och han sätter 
sig sedan ned bredvid mig och börja fråga mig om företeelser som han 
mött i det svenska samhället och som han inte förstår sig på. Varje gång 
jag kommer till Latitud finns Elias där, ivrig och förekommande, och 
han sätter sig gärna nära mig vid rasterna och berättar om sina tankar 
och vad som hänt honom sedan sist. Han ger mig intrycket av att vara 
energisk och ambitiös och att ha starkt fokus på att lära sig det svenska 
språket och att förstå det samhälle där han nu lever.  
 
Elias berättar att han i sitt hemland haft en stabil position i samhället 
och skaffat sig familj och materiella tillgångar innan han bedömde att 
situationen för honom och hans familj blev ohållbar och de beslöt sig 
för att lämna landet.  Livet i det nya landet innebär att han måste starta 
om från grunden och han säger sig vara beredd att göra det. 

 
Elias: Det är ett annat liv här. Men man måste anpassa sig i det nya 
samhället efter vad som krävs och vad som behövs. Att jag var rektor i 
mitt hemland betyder inte att jag måste vara rektor här. Nej, kanske vi 
behöver tid och att jag måste studera så länge tills jag blir klar med det. 
Men kanske jag tycker att under den perioden är det bättre att jobba 
istället för att läsa. Jag läser genom jobbet också, och jag tycker det är 
bättre. Jag tycker inte om att be socialen om att försörja mig, jag tycker 
absolut inte det. Jag tänker försörja familjen själv. 

 
Elias har gjort ett medvetet val att inte hänvisa till sin tidigare profes-
sion utan att vara beredd att ta det arbete han kan få för att kunna försör-
ja sig och sin familj. Därmed lägger han sin tidigare yrkesidentitet som 
rektor åt sidan för att gå in i ett annat arbete. Detta innebär dock inte att 
han lägger sina ambitioner åt sidan utan han räknar med att läsa och 
förkovra sig under tiden han arbetar. Han berättar också att han själv 
valt att börja arbeta på kooperativet, och allt vad jag ser och kan tolka 
av hans agerande tyder på att han vill vara på arbetsplatsen. Det faktum 
att han kom dit på praktik och att detta var en arbetsmarknadsåtgärd och 
en tillfällig placering berör han överhuvudtaget inte. Han uppträder och 
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talar om det som ett vanligt fast arbete och redan tidigt talar han om för 
mig att han tänker stanna kvar på Latitud.  

 
I:: Hur tänker du dig framtiden? 
Elias: Jag tänker att i framtiden skall jag vara här också. Jag fortsätter 
så länge det finns jobb här. Jag har bestämt så. Vi måste bygga ett stort 
Latitud. 

 
Samtidigt talar han om att han skall återvända till Irak med sin familj 
den dagen som Saddam Hussein inte längre finns vid makten. Här ger 
han alltså motstridiga budskap, vilket kanske inte är så svårt att förstå 
under en tid då han ännu har kvar många band med hemlandet och arbe-
tar med att bygga upp en tillvaro i det nya landet.  Året därefter åker han 
tillbaka till Irak på semester tillsammans med sin familj och efter detta 
berättar han att hans barn hela tiden hade längtat tillbaka till Sverige, 
och han säger att nu kommer de att stanna i Sverige. Hösten därefter 
läser jag i tidningen om riksdags- och kommunalvalen och Elias inter-
vjuas i sin egenskap av förstagångsväljare till det kommunala valet. 
Därefter hör jag inte honom tala om att återvända till Irak, inte ens när 
Saddam Hussein störtats. 
 
Elias talar om sin väg in i det svenska samhället med tilltro till det och 
dess officiella representanter, som han mött på väg till arbetet på Lati-
tud. Han talar om sin handläggare på Arbetsförmedlingen flera år efter 
att hon hänvisat honom praktikplatsen på Latitud och kommer fortfa-
rande ihåg både hennes för- och efternamn.  Han talar även ofta om att 
han beundrar sin chef Urban mycket, och att det är tack vare honom 
som han fått tillgång till bil och mobiltelefon. Elias säger att Urban är 
som en kompis och att han hjälper till i arbetet på ett sätt som han aldrig 
sett någon arbetsgivare göra förut, och även att Urban sett och förstått 
att Elias kan och vill mycket. Det är också genom att vända sig till ho-
nom, som han har kunnat påverka att hans fru Fatima har fått arbete 
inom kooperativet. Samtidigt som han strävar efter att göra sig oberoen-
de erkänner han sitt beroende av såväl Urban som de svenska myndig-
hetsrepresentanter, som han stött på under sin tid i Sverige. Han berättar 
att han under sin tid i landet funnit att hans starka önskan och strävan att 
arbeta har vunnit gensvar hos dem som han mött och att de har sökt 
hjälpa honom. Han säger också att han inte heller har ställt några krav 
på val av arbetsplats utan sagt sig vara beredd att arbeta med allt och 
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inte heller begärt att få behålla något av den status som hans tidigare 
arbete i Irak hade. Därför började han också leta efter arbete så snart 
han läst de grundläggande kurser i svenska som han erbjöds genom SFI. 
Han bestämmer själv när han anser sig kunna tillräckligt mycket svens-
ka för att ge sig ut i arbetslivet, men han får också stöd av arbetsförmed-
ling och socialtjänst för sitt ställningstagande. När han sedan kommer 
till en arbetsplats arbetar han hårt för att visa att han vill och kan arbeta 
och han berättar flera gånger för mig att han i sina händer bär kunskap 
för att kunna utföra tjugosex olika hantverk, och att han har arbetat se-
dan han var sex år och hjälpte sina farföräldrar på deras gård. Jag tolkar 
Elias, som att han erkänner de villkor som gäller för honom som in-
vandrare till ett nytt land och använder sig av välviljan hos de tjänste-
män, som han möter inom arbetsförmedling och socialtjänst, för att få 
ett arbete och egen inkomst och därigenom skapa sig en framtid och ett 
oberoende. Han ser sig också själv som en framtida utövare av inflytan-
de och makt inom Latitud, dock med verksamhetens bästa för ögonen. 
Han intar redan den rollen att ha överblick och att kunna se utanför sina 
egna personliga intressen och istället se till vad som är bäst för koopera-
tivet, och i den rollen har han också kritiska synpunkter på sina arbets-
kamrater. 
 

Elias: Vet du, vi har haft en massa folk här, som dom har inte hittat 
riktiga personer som jag tycker 
I: Vad tycker du är viktigt med människor då? 
Elias: Att dom slarvar inte. Jobbar dom allvar, dom vara självständiga 
utan att man säger; gör det, gör det. Kör själv. Det tycker jag. Och 
samarbete, det är viktigt, samarbete med varandra. Och hålla varandra 
om. Om jag till exempel, jag orkar inte, kanske dom andra ser mig att 
idag jag orkar inte, dom hjälper direkt, dom springer och hjälper mig. 
Om jag gjort hela tiden här i Latitud, det är tre år nästan, jag tänker på 
dom andra, dom som var äldre än mig, (som) Karlsson. Och ibland jag 
lämnar inte tunga saker, när det gäller flyttning, jag lämnar inte dom 
tunga till exempel TV-apparaterna eller så om sånt går sönder. Jag tar 
dom själv, jag tar själv. För jag vet att dom har gjort (visar att man 
tappar) en massa gånger.  

 
Elias berättar själv hur snabbt han lärt sig att tala svenska och hur han 
tar varje tillfälle i akt för att lära sig språket. Han har först läst svenska 
på flyktingförläggningen, därefter på SFI och sedan han kom till Latitud 
tar han varje möjlighet i akt att träna språket och söker därför alltid upp 
de svenskar han möter för att lära sig att tala svenska.  
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Elias: Det är alltid så att jag följer med svenska personer. Det är inte så 
att jag följer med grabbarna, som kommer från hemlandet. Ja, i början 
här då följde jag med vår arbetsledare. Han pratar svenska och det var 
bättre att träna samtidigt. Jag följde inte med mina kompisar, de pratar 
kanske ibland vårt hemspråk och jag ville inte det. 

 
Ett ytterligare medel för att lära sig svenska har för Elias varit att ta 
körkortet på svenska, trots att det varit möjligt för honom att ta det på 
ett språk som han behärskar. Han berättar att körkortet krävt av honom 
att lära sig ännu mera svenska än han kunnat tidigare eftersom han var 
tvungen att lära sig läsa och förstå svensk sakprosa. Trots att han miss-
lyckats på det första teoriprovet ger han inte upp eller väljer att ta kortet 
på arabiska, vilket de andra irakiska männen gör. Jag träffar honom 
strax efter att han missat teoriprovet med några få poäng, och han talar 
då om sin besvikelse samtidigt som han är övertygad om att han skall 
klara det andra försöket. Han är också noga med att berätta att han med-
vetet valt att göra provet på svenska, trots att det är orsaken till att han 
inte lyckats få det åtråvärda kortet vid första försöket. Han talar inte om 
att kunskaper i svenska är ett mål för honom, det förefaller snarare utgö-
ra en förutsättning för honom för att få mera självständiga arbetsuppgif-
ter och kunna vara med och utveckla arbetsplatsen. Han säger att det 
redan finns två bilar inom kooperativet och att dessa inte kan utnyttjas 
till fullo eftersom det saknas folk som kan köra, och att om han skaffar 
ett körkort innebär det att kooperativet kan ta på sig fler arbetsuppgifter 
och arbeta mera effektivt. 
 
Elias berättar också hur han tar för sig av arbetet på Latitud, pockar på 
att få nya arbetsuppgifter och letar efter arbetsuppgifter, något som ock-
så stämmer med mina iakttagelser. Han tar också på sig ett arbete, som 
flera av de svenska männen protesterar emot, nämligen att gå in i städ-
laget när kooperativet inte hunnit rekrytera kvinnor i tillräcklig mängd. 
När jag besöker kooperativet ser jag också att han alltid är i rörelse och 
sysselsatt med arbete. Han är ung och stark och han talar om att han 
under sitt tidigare liv lärt sig många hantverk och nu använder han sig 
av de kunskaperna för att göra sig oumbärlig i kooperativet. Det är des-
sa hantverkskunskaper som utgör grund för hans arbete inom Latitud, 
där han har bruk av sina praktiska kunskaper och sin mångsidighet. När 
jag frågar honom om han lärt sig något av arbetet i Latitud svarar han 
nästan irriterat, att han hade alla de praktiska kunskaperna innan, utan 
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det han har lärt sig är om det svenska samhället, beträffande arbetet så 
har han inte lärt sig något nytt.   
 
Enda gången som han protesterar mot en uppgift är när han under en 
termin tvingas läsa svenska tillsammans med andra invandrare på folk-
högskolan och han hävdar att det är för elementärt och att han lär sig 
mer i arbetet. Sedan han erövrat körkortet kan han också ta över arbetet 
med att byta och utföra service på brandvarnare på egen hand. Därige-
nom stöter han på nya företeelser, som gör att han måste lära mera om 
den svenska kulturen. I sin iver att utföra arbetet så effektivt som möj-
ligt kan det emellertid bli fel, och även om han inte tycker att den kritik 
han får är befogad, så är han beredd att anpassa sig till de regler som 
gäller i det nya landet. Han ser till och med att hans misstag och de följ-
der som dessa får ger honom viktiga erfarenheter och kunskap om kul-
turella skillnader mellan hans hemland och Sverige. Han inser själv att 
han behöver lära sig mera om dessa olikheter och även förändra sitt 
arbetssätt för att inte sätta sig själv och arbetsplatsen i besvärliga situa-
tioner. 
 

Elias: Jag trodde det var samma samhälle som jag bodde i, men det är 
jättestor skillnad här. En gång jag har varit i en lägenhet, dom har sagt 
klockan ett och jag monterade på förmiddagen. Och jag glömde och 
Urban ringde till mig och frågade: Har du varit i den lägenheten. Och 
jag säger: Å fan, jag missade det. Och han gnäller och gnäller hela ti-
den, den killen som jag monterat hos. Vad händer, fattas det någonting 
i lägenheten? Nej. Hände det någonting i lägenheten? Nej. Vad hände? 
Och min arbetsgivare och jag ber om ursäkt, jag ber många gånger om 
ursäkt. Räcker det? Nej. Ja, det nya samhället, det är inte så lätt. Vi 
hade inte brandvarnare och så där, men till exempel, om det hände nå-
gonting så där? Det spelar ingen roll om du kommer till mig och mon-
terar någonting eller så där. Det spelar ingen roll, men här det måste bli 
allting på papperet och anmäla polis och så där. Det är lite. Man måste 
jobba lite på ett annat sätt. Man måste vara försiktigare. Men jag tän-
ker, jag är en sådan person, jag tänker att om jag gör det jobbet, jag 
skall hinna göra ett jobb till. 

 
Under den tid som han vistas i Latitud utvecklas hans arbetsuppgifter. 
Från att tillsammans med de övriga utföra arbete i grupp under arbets-
ledning gör han allt fler uppgifter på egen hand. Körkortet gör att han 
blir rörlig och hans kunskaper i svenska gör även att han kan samtala 
med människor utanför kooperativet. Liksom han tidigare tagit för sig 
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av de uppgifter som funnits har han också ögonen med sig när han rör 
sig ute i samhället, och det händer att han ser uppgifter som behöver 
utföras, och som han bedömer att Latitud kan ta på sig. Han är också 
uppmärksam på hur arbetet utförs och blir orolig när någon annan slar-
var med arbetet, både för att det kostar kooperativet pengar när redskap 
förstörs, och för att kooperativet skall få dåligt rykte och i förlängningen 
mista uppdrag. Elias ständiga träning av språket medför även att han 
kan börja ta över administrativa rutiner och att han kan passa telefonen 
när inte Urban är inne. Även om uppgiften endast innebär att han skall 
hänvisa dem som ringer till tider, när Urban är på plats eller ta emot 
meddelanden, som skall lämnas vidare till Urban innebär uppgiften ett 
förtroende för honom och att han både kan språket och anses kompetent 
att utgöra kooperativets ansikte utåt. 
 
Han tolkar sina framgångar inom kooperativet som att Urban är per-
sonligt intresserad av honom och därför ger honom favörer. 
 

Elias: Sedan, Urban Larsson, han är intresserad, jag tror han är intres-
serad av mig, för att jag har fått bil. Jag har fått bilen under kvällen hos 
mig, firmans bil dygnet runt. Sedan, jag fick mobil av honom med Te-
liakort i.  

 
Elias ambitioner att få större inflytande över Latitud och över persona-
len, kostar emellertid i relationer till de övriga. Detta gäller såväl hans 
landsmän, som han har känt i många år och som varit lika länge på Lati-
tud som han, som svenskarna, och han berättar om hur en av dessa öp-
pet konkurrerar med honom om att företräda kooperativet.  
 

Elias: Men det finns några stycken, dom kommer före mig. Om jag 
står här, dom kommer före mig. Dom tror att jag är arbetsledare eller 
så där. Urban säger att, vill du, till mig. Han säger inte till Habib eller 
Anders. Direkt han säger till mig, när han har jobb eller så. Dom blir 
avundsjuka på mig, dom kommer före mig och visar att vi är här ock-
så. Annars har jag inte uppträtt fel mot någon här, jag har ingen i grup-
pen så där. Men jag ser det. En gång det var Per, jag hade varit i färg-
affären och handlat lite medel till städningen och han var med mig. Jag 
stod så här inne på kontoret och den killen, han hämtade fram lappen 
och skulle skriva under och jag tog pennan så där och skulle skriva un-
der, och han (Per) kom därifrån och han tog pennan och sa att jag skall 
skriva under, jag skall skriva under. Jag lät honom skriva under, men 
jag har inte varit tyst, jag har sagt till Urban: Måste du säga till honom, 
annars kan jag inte jobba här. För det blir jobbigt för mig att vara 



Lärande 

224 
 

samman med honom, han kan inte komma före mig. Han orkar inte vet 
du. Om han vill göra jobbet bättre än mig, jag tror inte att han orkar. 

 
Elias berättar om att han har fått känna av irritation från landsmännen 
och från andra i kooperativet och min tolkning är att han under tiden i 
Latitud har tagit varje tillfälle att arbeta och lära och han har prioriterat 
lärande framför sociala relationer med sina landsmän. Däremot har han 
genom sin ambition att lära sig svenska kunnat bygga upp relationer till 
Urban och Karin och han har också förmedlat arbete till sin hustru, som 
även hon blivit en etablerad person inom kooperativets städsektor. Han 
och hans familj umgås också privat med Karin. Han berättar också en 
dag att han och hans familj har flyttat till en större lägenhet för att bar-
nen skall kunna få var sitt rum, och att de tänkt flytta från det område, 
där de bor och som är ett av stadens mest invandrartäta, men att barnen 
hade protesterat eftersom de har sina kamrater och sin skola i området. 
Själv var han beredd att flytta från närheten till landsmän och sina tidi-
gare vänner för att bo i ett område med fler svenskar och högre social 
status. Detta är också ytterligare ett exempel på hur Elias hela tiden 
medvetet sökt sig till varje person, som han uppfattar kan vara honom 
till hjälp i det nya samhället, både för att lära språket och för att förstå 
seder och bruk i det nya landet. Så mötte han mig varje gång jag kom 
till kooperativet, då han medvetet tog kontakt och använde tiden till att 
fråga mig om företeelser och beteenden han undrat över, och så gör han 
i kontakten med Karin och Erik. Elias har under sin vistelse i Sverige 
och i kooperativet medvetet rört sig ifrån sina landsmän och mot det 
svenska samhället och de svenskar som han möter. 
 
I framtiden vill han vara kvar i Latitud, men också kunna påverka dess 
utveckling så att det har förmåga att fortleva och växa sig större. 
 

Elias: Jag tänker som jag sagt förut, jag tänker mig att bygga ett stort 
Latitud. Vi blir en stor firma, det är min tanke. Och jag tänker att jag 
skall hitta personal och anställa personal. Jag tycker, som en person, 
att jag får välja personer till jobbet. 
 

Elias uppträder i sin relation till omvärlden, kooperativet Latitud, som 
att han är integrerad med detta och ser sin egen framtid nära förbunden 
med kooperativets framtid, och han agerar också med ansvar för koope-
rativet och i dess namn och ser sig som en central person i kooperativets 
arbete. Han reagerar därför starkt när denna ställning ifrågasätts, som 



Lärande 

225 
 

när han behandlas på samma sätt som sina landsmän som ännu inte lärt 
sig svenska och han tvingas följa med dem på elementär svenskunder-
visning, eller när någon av de andra konkurrerar med honom om att 
företräda kooperativet. 
 
Vad lär då Elias under sin tid i Latitud, vad kan man säga att hans telos 
är? Det Elias själv ser som sitt lärande är först och främst det svenska 
språket. Han är medveten om att han måste lära sig att tala och behärska 
svenska och han kastade sig över den uppgiften så snart han kom till 
Sverige och har sedan fortsatt oförtrutet under sin tid i kooperativet. 
Däremot ser han inte att själva arbetet har medfört något lärande, då alla 
de uppgifter som han gör där ligger inom den kompetens som han redan 
hade. Inte ens när han själv sköter administration, utskick och planering 
inför arbetet med att byta brandvarnare innebär detta något som han inte 
tidigare gjort och har kunskap om. Lärandet av språket utvecklas emel-
lertid till att bli något mycket större och mer än vad han från början 
trodde. Dels handlar det inte bara om att kunna tala och uppfatta det 
talade språket, utan han behöver också kunna lära sig att läsa och skri-
va. Dels handlar det om att han kommit till ett land och en kultur som 
skiljer sig i många avseenden från den miljö han vuxit upp i. Han behö-
ver därför också lära sig att förstå hur det nya samhället fungerar och 
hur människor i samhället tänker och agerar. Detta lärande sker på flera 
plan, dels genom att han tar varje tillfälle i akt att fråga representanter 
för svenskarna om företeelser som han mött och undrar över, dels över 
att han i arbetet upptäcker att hans sätt att agera är kulturbundet och inte 
fungerar i det nya landet. Han finner också att han måste lära det nya, 
även om han inte alltid förstår varför och trots att detta innebär att han 
hindras i sitt arbete. I termer av telos kan man konstatera att Elias läran-
de hela tiden har utvecklats och fördjupats. I takt med att han har lärt 
har han även fått nya arbetsuppgifter och därmed har han också kommit 
i kontakt med nya företeelser, som han måste lära mera om. Elias med-
vetna lärande handlar om att komma in i det nya samhället, att lära 
språket och vilka kulturella föreställningar som skall styra hans ageran-
de i landet. Elias lärande sker i arbetet, men han är också angelägen om 
att utsträcka det till fritiden, han umgås privat med Karin och han öns-
kar flytta in i ett bostadsområde där han kan möta fler svenskar.  
 
I början hade han avsikten att flytta tillbaka till Irak, när Saddam Husse-
in störtats, men efter ett besök hemma inser han att barnen har flyttat för 
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gott och att hans liv är i Sverige. Hösten därefter röstar han för första 
gången i ett svenskt val, vilket är ytterligare ett tecken på att han lär för 
att kunna leva i det svenska samhället. Hans telos, sett i efterhand har 
förändrats och har fått ett annat mål, nämligen att integrera sig i det nya 
samhället och att förstå och behärska språk, sätt att vara, tänka och 
handla i detta samhälle. Han ser också att detta är nödvändigt för att han 
skall kunna få möjlighet att vara med och påverka och utveckla koope-
rativet, vilket är hans mål.  
 
Tydligt är att Elias utvecklat en lärandestrategi för att både lära språket 
och sedvänjorna i Sverige. Han söker medvetet varje tillfälle för att få 
utveckla och träna sitt språk såväl i tal som i sitt dagliga liv. Genom att 
tala och lyssna till när någon annan talar svenska vänjer han sig vid att 
själv bruka språket, och han kan använder språket för att utforska och 
lära mer om kulturella skillnader mellan hemlandet och det nya landet. 
Man kan jämföra med Kalmans (2000) studie av hur skrivare i Mexico 
City utvecklade olika strategier i lärande och utövande av sitt yrke. Eli-
as driver sin träning i att läsa och lära så långt att han till och med riske-
rar och i varje fall skjuter upp möjligheten att ta svenskt körkort, något 
som han kunnat göra mycket snabbare om han valt den möjlighet som 
erbjuds att göra det på arabiska. I Elias lärandestrategi ingår att själv 
agera och ta varje tillfälle i vardagen i akt för sitt lärande. Det är tydligt 
hur han ögonblickligen tog kontakt med mig för att fråga och utforska 
vad jag kunde bidra med för att öka hans kunnande och förståelse. Den 
enda gången som han tackar nej till en lärandesituation är när koopera-
tivet erbjuder ett institutionellt lärande inom folkhögskolans ram. Då 
protesterar han högljutt och hävdar att han kan så mycket mera än vad 
de andra kan. Han har dragit slutsatsen att undervisningen kommer att 
ligga under hans nivå i kunskap och att han inte har något att vinna på 
att gå på kursen. När jag talar med honom är han uppbragt och jag för-
står att han också känner sig sårad över att man inte förstått hur mycket 
han lärt sig på egen hand.  
 
Det är tydligt hur Elias kastar sig över arbetsuppgifter och strävar efter 
att utföra dem snabbt, effektivt och väl och hur snabbt han har lärt språ-
ket för att kunna få ett arbete. Han söker aktivt upp människor, som han 
kan lära av, talar med dem och tar tillfället i akt att fråga och han före-
drar att ta dessa tillfällen i akt att lära framför att umgås med sina 
landsmän, som inte kan ge honom tillfälle till dessa utmaningar och 
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lärande. Allt efter som han lär språket får han också tillgång till nya 
arbetsfält, som i sin tur kräver nytt lärande av honom och så har det 
fortgått under hela hans tid i kooperativet. Hans lärande innebär dock att 
han måste stanna upp och stilla sin iver att arbeta, därför att måste ta 
hänsyn till faktorer som han inte tidigare varit medveten om. Elias upp-
visar så mycket energi och kompetens att det framstår som en motsägel-
se mot det lugna tempo och de enkla arbetsuppgifter, som kooperativets 
arbetstagare utför. Elias nämner dock aldrig att han har en tanke på att 
söka sig vidare utanför kooperativet, utan istället talar han om att koo-
perativet behöver utvecklas, växa, skaffa sig mera uppdrag och sköta de 
uppdrag man får på ett mera professionellt sätt, och där ser han sin roll i 
framtiden som personalansvarig för kooperativet. Elias får under tiden 
på Latitud mera självständiga arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta på 
egen hand och även att företräda kooperativet utåt, och han får också 
tillgång till bil och egen mobiltelefon, men jag hör aldrig någon tala om 
att han skulle kunna få det ansvar som han gör anspråk på i en framtid. 
Under den tid jag träffat Elias har han ständigt varit på språng, hela ti-
den varit ivrig i att ta för sig av arbete och uppgifter, och det är inte för-
vånande att han talar om att kooperativet behöver utvecklas, växa och 
leverera tjänster med högre kvalitet.  
 
Elias ambitioner för sig själv och arbetsplatsen innebär dock att han 
avskiljer sig från både sina landsmän och de andra som han anser inte 
har en framtida roll inom kooperativet. De strategier han utvecklar får 
till följd att han söker sig alltmer till dem, som är svensktalande och 
hans lärande får till följd att han alltmer tar till sig det svenska sättet att 
vara och tänka. Elias relationer till omvärlden har drag av rationalitet 
och instrumentalitet över sig. Han uppträder närmast underdånigt inför 
dem som han är beroende av för att få placering i kooperativet, och när 
han talar om Urban är det också med en form av underdånig beundran. 
Han ifrågasätter inte på något sätt dennes sätt att leda kooperativet trots 
att han själv har åsikten att rekryteringen borde ske på ett annat sätt, 
utan han uttrycker tacksamhet över att Urban sett hans förtjänster och 
givit honom tillgång till bil och mobiltelefon. Elias ambitioner innebär 
också att han väljer att umgås och tala med dem som kan vara nyttiga 
för honom i hans strävanden att lära och utvecklas, och han lämnar där-
för gruppen av landsmän alltmer i det dagliga umgänget. Han är medve-
ten om att han kommit att inta en särställning, och denna medför också 
att han kommer att konkurrera inte bara med sin landsman Habib, som 
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kom till kooperativet före honom, utan även med svenskarna och då 
främst Per, som liksom han själv också har ambitionen att företräda 
kooperativet. 
 
Jag ser ingen motsättning i vad han berättar och hur han agerar, utan 
han ger intryck av att vilja arbeta, försörja sig och sin familj och han ser 
arbetet som ett fast arbete, där han vill stanna. Detta är så vitt jag kan 
döma hans mål när han kommer till Latitud, men när han ser hur lite 
uppgifter det finns ibland och hur många som kommer dit och inte kan 
eller vill arbeta så hårt som han själv, utvidgar han sina ambitioner till 
att även vilja skaffa sig inflytande över rekrytering och arbetsledning 
inom kooperativet, ett kooperativ som han ser som ett företag som skall 
utvecklas vidare. Samtidigt tvingas han inse att det tar längre tid än han 
trott att lära sig det svenska samhället och den svenska kulturen. I rela-
tionen till sin omvärld har han rört sig i riktning mot att integreras i det 
svenska samhället, på arbetet söker han kontakt med svenskarna och vill 
inte hindras av att ses som en av de invandrade männen. Hans ökade 
språkkunskaper går hand i hand med hans ambitioner att både själv få 
mera utvecklande och självständiga arbetsuppgifter och hans strävan 
efter att få en aktiv roll i att utveckla kooperativet. Under arbetet har 
han använt de kunskaper som han haft från sitt tidigare liv, under den 
första tiden handlade det om att använda sig av de hantverkskunskaper 
och den styrka som han besitter, men allt eftersom han lärt språket har 
han också kunnat ta i anspråk kunskaper och erfarenheter som han gjort 
under sin tid i armén och som rektor i sitt hemland.     
 
Elias startade sin lärandebana inom kooperativet som en av flera in-
vandrade män med bristfälliga kunskaper i svenska, och när jag lämnar 
kooperativet har han som den ende av dem fått möjlighet till att själv 
styra sina arbetsdagar, sköta viss administration och att ha ansvar för 
telefon och en av bilarna. På vägen dit har han visat sig beredvillig att ta 
på sig alla sorters arbetsuppgifter och använda sina tidigare förvärvade 
kunskaper i allehanda hantverk i kombination med att han tagit varje 
tillfälle i akt att lära det svenska språket och den svenska kulturen. I 
likhet med vad både Akre och  Ludvigsen (2000), Aarkrog (2003) och 
Hansen (2002, 2003), Bryson m fl (2006), Kalliola, Nakari och Pesonen 
(2006) beskriver är det egna initiativet och ansvarstagandet av stor be-
tydelse för lärandet. Min undran är vad som händer i framtiden om inte 
kooperativet förmår leva upp till detta, om det inte växer och utvecklas 
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kvalitativt och med mera avancerade arbetsuppgifter eller om inte Elias 
får tillträde till mera avancerade uppgifter och mera inflytande. Än så 
länge har hans ambitioner, så som jag tolkar hans agerande och vad han 
berättat för mig, kunnat gå hand i hand med hans arbete, lärande och 
utveckling inom kooperativet, men om Elias telos växer och vidgas i 
snabbare takt än vad kooperativet kan ge honom utrymme i arbetsupp-
gifter och inflytande kommer han att behöva söka sig vidare.  
 
Under sin tid i Latitud har Elias telos, vad han lärt, framför allt handlat 
om språk och kultur och utvidgats allt efter som han lärt. Han har för-
ändrat sin egen syn på vad han behöver lära och insett att det omfattar 
så mycket mer än han trodde från början, och han har under tiden även 
ändrat målet med sitt lärande. Från att se sig som en tillfälligt boende i 
landet har han insett att han och hans familj kommer att stanna och att 
han lär för att integreras i landet. Han lär genom att själv utforska och 
ständigt pröva och träna och hans ambitioner att lära och kunna påver-
ka styr även hans relationer till omvärlden.    

Karin 
Karin är den person, som kom till Latitud allra först av de fyra. Hon 
berättar att hon har bott i bostadsområdet i nästan trettio år och kom i 
kontakt med projektet Gröna jobb på ett informationsmöte, där hon ock-
så antecknade sig som intresserad av att vara med och starta ett koope-
rativ. Hon talar också om att hon tyckte att det var bra för området att 
det byggdes upp en arbetsplats, som skulle ge arbete till arbetslösa i 
bostadsområdet, och som också hade uppgiften att arbeta med att vårda 
den yttre miljön. Karin deltog också i utbildningen för att starta koope-
rativ och tog plats i Latituds styrelse och blev sedan också den första 
som anställdes. Dessförinnan har hon varit arbetslös i sju år, sedan indu-
strin hon arbetade på avskedade en mängd personal i början av 1990-
talet. Hon var då i fyrtiofemårsåldern och innan hon blev arbetslös har 
hon arbetat inom verkstadsindustri, hemtjänst och restaurangrörelse. 
Hon har bytt arbete flera gånger och hon har även flyttat flera gånger 
innan hon bosatte sig i området. Hon har varit gift och samboende och 
har två vuxna barn och bor nu tillsammans med sin yngsta son, som 
fortfarande går i skolan. Under sin tid av arbetslöshet har hon skaffat sig 
en utbildning till lokalvårdare och för övrigt hållit sig sysselsatt med 
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bland annat odling, vävning och friluftsliv och hon talar om att hon har 
behov av att alltid vara sysselsatt. 
 
Jag träffar Karin vid mitt första besök i kooperativet och lägger märke 
till henne som den enda kvinnan, som deltar i morgonens kaffestund, 
men gör det stående vid diskbänken, i hast och på språng till dagens 
första arbetspass. Jag noterar emellertid att hon är aktiv i samtalet, in-
tresserad av vem jag är och vad jag gör där och att det är till henne, som 
de irakiska männen vänder sig för att få hjälp att läsa annonserna i da-
gens tidning. I fortsättningen kommer jag att se henne på samma sätt, 
hon dricker alltid en kopp kaffe stående med ryggen mot diskbänken, 
engagerad i vad som händer och alltid beredd att svara på spörsmål och 
hjälpa till med praktiska frågor och samtidigt på språng ut på arbete.  
 
Karin berättar att hon kom till Latitud för att hon engagerade sig i sitt 
bostadsområde och att hennes yrkeskunskap passade in i kooperativets 
profil, och hon anställdes så fort kooperativet fått in sina första städupp-
drag. Hon hade, innan hon kom till Latitud gått en utbildning i städning, 
som hon till skillnad från flera av de andra deltagarna klarade, och som 
givit henne tillträde till att bli certifierad. Hon säger att hon inte kan 
förstå att inte samtliga klarade kursen eftersom städning bygger på klara 
och tydliga grundkoncept, nämligen att göra saker i rätt ordning, att 
tänka sig för och förbereda momenten så att arbetet går lättare, blir mer 
effektivt och sparar kroppen. Hon säger att grundprincipen är enkel, 
nämligen att lägga på rengöringsmedel nerifrån och upp och att torka 
rent uppifrån och ned, och att det inte borde vara svårt att lära sig. Den 
principen lär också Karin alla de nya, som kommer till kooperativet och 
som inte har gått utbildningen. När jag följer henne i arbetet kan jag se 
att hon själv har utvecklat expertis på området och hon följer grundre-
geln, ligger ett steg före i planeringen så att hon låter rengöringsmedel 
göra sin verkan för att spara hennes krafter, och hon är snabb, systema-
tisk, effektiv men inte jäktad. Hon säger att hon alltid har med en radio 
för att det är lättare att arbeta till musik, som hjälper till att ge rytm och 
energi i arbetet. Hon blir inte irriterad när hon möter ett hinder på vägen 
utan uppfattar det som variation i arbetet och problem som skall lösas. 
Hon är också den som tar på sig de allra mest nedsmutsade lägenheter-
na, dels eftersom de erbjuder ordentliga utmaningar för henne, dels där-
för att flera av de andra inte vill eller kan ta sig an dem. 
 



Lärande 

231 
 

Karin: Jag trivs jättebra för att det varierar. Ena dagen är inte den 
andra lik och så skiftar vi från lägenhet till lägenhet, ingen ser likadan 
ut och ingen är lika smutsig eller också är det ännu smutsigare till näs-
ta ställe. Det varierar ju i arbetsuppgifterna och det tycker jag är jätte-
bra.  

 
Hon har under tiden med Latitud skaffat sig ytterligare kompetens inom 
området och säger, att hon är noga med att fylla även de formella kra-
ven genom att årligen uppdatera sin certifiering och utvidga de områden 
inom vilka hon certifieras. Städningen har visat sig bli kooperativets 
ekonomiska grundval, som hela tiden ökar i omfång och som omfattar 
allt fler städområden. Förutom trappstädning i bostadsområdet städar 
man skolor och gruppboende på entreprenad, utför flyttstädningar på 
uppdrag av privatpersoner och lägenhetsstädningar på uppdrag av soci-
alförvaltningen, vikarierar för det kommunala städbolaget vid sjukfrån-
varo framför allt med städning av skolor, och det senaste uppdraget är 
att sköta städningen åt hemtjänsten i bostadsområdet.  
 
Från början var det bara Karin och ytterligare en person, Anna som var 
anställda som lokalvårdare, men till skillnad från Annas arbetsuppgifter 
har Karins uppgifter under åren i Latitud utvecklats och förändrats från 
att gälla ansvar för sitt eget städarbete till ett helhetsansvar för samtliga 
städuppdrag. Hon ansvarar så småningom för introduktion och upplär-
ning av nya arbetstagare, för planering och samordning av städuppdra-
gen, för alla yttre kontakter i samband med städningen och för kvali-
tetskontroll av verksamheten. Karin ser inte till hur lång en arbetsdag 
eller raster skall vara utan hon tar på sig kvällsstädning lika väl som 
tidiga morgnar och hon arbetar utan raster eller luncher. När städningen 
expanderar får hon ansvar för planering och arbetsledning av samtliga 
städningar och hon lägger de arbetsuppgifterna till dem, som hon redan 
tidigare har, vilket innebär att hon har längre arbetsdagar än någon an-
nan. Under den första tiden i kooperativet lät hon sitt tempo styra över 
arbetet, men allt efter som fler kommit in i gruppen har hon lärt sig att 
ta hänsyn till krav på luncher och raster. Detta är något som hon själv 
berättar och som också framkommer av Urbans och Veras utsagor.   
 
 När det kommer nya personer till städgruppen är det hon som bedömer 
om de håller måttet och skall få bli kvar och även om det är Urban, som 
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formellt anställer är hon medveten om att det är hennes omdöme som är 
avgörande. 
 

Karin: Jag ser direkt vad hon går för. Det sa jag till Urban direkt att 
henne skall vi ha kvar. Hon var bara här på prov en månad, på praktik 
från arbetsförmedlingen. Så fick hon vara hemma ett par dagar och så 
sa jag till Urban att, nej nu måste vi ta in Amina. Hon är bra på att stä-
da sa jag, och så ringde han till henne och så kom hon tillbaka. 
 

Jag tolkar hennes yttrande och agerande som att hon är medveten om att 
hon har kunskap och kompetens inom området och att det är hon som 
kan avgöra vilka som passar för arbetet, men hon hänvisar dock avgö-
randet till Urban. När det är någon som inte sköter arbetet inom städ-
ningen är det också hon som upptäcker det och meddelar Urban. Hon 
säger emellertid att hon måste göra det med viss urskiljning eftersom 
hon lärt sig att han reagerar direkt. Därför försöker hon själv lirka och 
tala tillrätta innan hon skickar frågan vidare till Urban.  
 

I: Det kan ju bli ganska besvärliga situationer ibland. 
Karin: Det kan bli det, men det brukar lösa sig, vi diskuterar igenom. 
Men han blir ju så himla arg om man säger någonting, och då skall han 
ringa på en gång.  
I: Jaså, han tvärtänder? 
Karin: Han tvärtänder han, men det gör inte jag. Jag bara talar om. Jag 
tycker det är bättre att kunna gå igenom sakligt och i lugn och ro och 
inte bli förbannad. Alla är ju olika.  

 
Min bild är att Karin inte tvekar över sitt omdöme och sitt kunnande och 
att hon har full överblick över arbetsområdet. Hon är också medveten 
om att det är hon som i realiteten avgör om någon av kvinnorna skall få 
sluta eller vara kvar, men hon hänvisar beslutet och avgörandet till Ur-
ban, liksom uppgiften att meddela kvinnorna om eventuella åtgärder. 
Hon säger själv att hon talar om sakligt vad som är fel och det stämmer 
med vad jag sett under arbetspassen, där hon tydligt och lugnt talat om 
vad som har missats, men jag har också sett när jag följde henne och 
Elisabet under en dags arbete att hon undvikit att berätta att Elisabets 
arbetsinsats som helhet inte är tillfredsställande. Jag tolkar det som att 
när det gäller att ge besked om bakgrunden till dessa beslut räknar Karin 
med att de berörda skall förstå själva utifrån de påpekanden hon gjort 
om enskilda arbetsuppgifter. Följden blir att de som berörs inte förstår 
varför Urban vidtar de åtgärder, som Karin och han kommit överens 
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om, eftersom varken han eller Karin beskriver vad helhetsbedömningen 
grundar sig på. Detta sätt att agera överensstämmer även med vad 
Thomsen Langagergaard (2003) beskriver, nämligen att mycket lämnas 
underförstått, och lärlingen eller i detta fall kvinnorna själva måste kun-
na bedöma och förstå när de gjort ett tillräckligt gott arbete. I kooperati-
vet ges signaler om när något inte är tillfredsställande utfört, men inte 
när en gräns är passerad och vad bedömningen då grundas på. När jag 
följer Karin i arbetet ser jag att hon själv arbetar snabbt och effektivt, 
samtidigt som hon har överblick över vad medarbetarna gör. När någon 
gör fel eller missar något ser hon det och påpekar det lugnt, och hon 
visar hur arbetet skall utföras för att bli effektivt. Karin säger själv att 
hon inte vill springa före och tjata utan att hon koncentrerar sig på det 
som det finns fog att förbättra.  Hon utgår från arbetet och kraven på ett 
väl och skickligt utfört arbete i sin kritik och sitt omdöme, inte från den 
enskilda individens förmåga och lärande. En viktig faktor är ansvars-
kännande och här ser hon en skillnad mellan sig själv och övrig perso-
nal inom kvinnogruppen, och hon nämner som exempel att det endast är 
hon som tar ansvar för efterarbetet. 
 

Karin: Ja, till exempel med tvätten när man kommer hit. Var man än 
har varit någonstans så har man fått lagt in mopparna när man varit ute 
själv. Det gör inte dom här tjejerna. Den biten får jag ta, och även om 
jag säger åt dom så många gånger, det hjälper inte, dom tar inte åt sig. 
Och jag vet inte vad jag skall göra. Jag har visat tvättmaskinen och jag 
har visat dom här grejorna också och att dom skall gå in dit och göra 
det. Det är bara Fatima, jag brukar säga till ibland att nu får du fixa 
tvätten. 

 
Karin beskriver inte några konflikter eller konkurrens kring sin position, 
tvärtemot berättar hon hur hon uppmuntrar Fatima att gå in i styrelsen 
och att ta på sig utvidgade arbetsuppgifter. Inom städsektorn råder större 
omsättning på personal än i den manliga gruppen på kooperativet. Till 
en del beror det på att vissa inte får fortsatt arbete, då de bedömts som 
inte tillräckligt duktiga och hon säger utan omsvep vad som fäller avgö-
randet. 

 
I: Vad ställer du för krav då? 
Karin: Att dom skall vara duktiga, och att det skall gå smidigt och lätt 
och att det skall gå rätt också. 
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I: Har du haft tjejer som du har släppt, som inte har fått fortsätta? 
Karin: Ja, det finns dom som jag har släppt, som inte får fortsätta och 
som inte är kvar här. Dom var söliga. 

 
Här framkommer att Karin ställer stora krav på effektivitet och arbets-
kapacitet och att hon utgår från sin egen förmåga, och kanske inte inser 
att hon själv är expert inom området. De kvinnor, som hon bedömer 
vara duktiga och pålitliga, vill hon gärna skall stanna kvar i kooperati-
vet. Ofta är de dock inte intresserade av annat än ett kortvarigt arbete, 
och hon är medveten om att kooperativet inte har så stor konkurrens-
kraft om kvinnorna har ett annat mål. 
 

Karin: Ja, jag brukar prata med dom och fråga hur dom tänker sig, om 
dom vill vara kvar på Latitud eller om dom vill göra någonting annat 
och så där, och då får man ju höra direkt och så: Nej, Latitud kan jag 
inte vara kvar på för att jag har annat för mig längre fram och då får 
man ju höra om dom planerar något. Fast dom är ju duktiga, tjejerna 
(talar här om två nytillkomna kvinnor), det är dom visst det. Men dom 
blir nog inte så långvariga. 

 
Det framgår att Karin klart ser begränsningen i utveckling i arbetet för 
flertalet av dem som arbetar där och att hon respekterar var och ens be-
slut att välja en framtid som kan ge mer, även om det gör arbetet för 
henne själv tyngre med osäkerheten inför ständigt nya medarbetare, som 
skall läras upp och sättas in i arbetet. Hon tar också chansen att agera 
för att anställa när hon ser någon som är duktig, men som inte ser sig ha 
valmöjligheter att välja bort kooperativet, såsom är fallet med Amina. 
 
Kooperativet har hyrt in fler bilar och hon förfogar så småningom själv 
över en bil, vilket underlättar transporter och frakter. Hon bär liksom 
Elias ständigt med sig en mobiltelefon för att kunna bli nådd och kunna 
hantera alla kontakter utåt. Hon har också överblicken över inköp av 
redskap och tvättmedel och det är också hon som har hand om koopera-
tivets stora specialtvättmaskin. Karin agerar som företrädare för koope-
rativet, hon hämtar och lämnar tillbaka nycklar vid lägenhetsstädningar 
och sköter kontakter med hyresvärdar och uppdragsgivare även när hon 
inte själv är med och städar. Karin har inga svårigheter med att agera 
som företrädare för kooperativet utåt och hon är snabb, tydlig och di-
stinkt när jag hör henne avtala tider och diskutera uppdrag med kunder-
na.  Hon säger att hon trivs med den sidan av arbetet och med att vara 
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rörlig och få ha många järn i elden och att få ha mycket kontakter och 
träffa många människor.  
 

Karin: Jag gillar att jobba och jag gillar att ha folk omkring mig och 
jag gillar att ha mycket runt om mig. 

 
Av sina tidigare yrkeserfarenheter nämner hon endast att hon är van vid 
blod och spyor sedan hon arbetat inom sjukvården och därför inte störs 
av de allra mest nergångna lägenheterna, samt att hon har vana vid de 
äldre vårdtagare som de möter när kooperativet tagit över städningen 
från hemtjänsten. För övrigt relaterar hon inte till tidigare erfarenheter 
och kunskaper, men man kan utläsa att hon njuter av sin självständighet, 
friheten att röra sig ute och sitt breda kontaktnät och ser det i kontrast 
till sina tidigare arbetserfarenheter. Hon säger till och med att det här är 
det bästa arbete hon haft. 
 

Karin: Ja, man lär sig alltid något nytt var man än är någonstans och 
jag har varit inne på många yrken och jag tycker det här är roligast. 
(Skrattar.) 
I: Vad är det som är roligt i det? 
Karin: Att får träffa nytt folk varje dag. Det är det ju praktiskt taget. 
I: Att få vara ute så här? 
Karin: När jag är ute och pratar. Och ändå får man sköta sitt jobb. 

 
Vid ett annat tillfälle när vi sitter och pratar i bilen säger hon att hon 
trivs så bra, för att hon känner att hon får använda sig av alla sina kun-
skaper och att arbetet ger variation från dag till dag. Hon tycker också 
om att det är så rörligt. Jag tolkar Karin så att hon tycker om att vara 
yrkesskicklig i sin städning, som hon är medveten om är grunden också 
för hennes andra arbetsuppgifter, men att hon uppfattar sina kontakter 
med omvärlden och rörlighet i arbetet som det roligaste, kanske till och 
med så roligt att det inte riktigt kan kallas för arbete. 
 
Karin är även en gränsöverskridare mellan männen och kvinnorna och 
mellan svenskarna och invandrarna. Hon är noga med att de kvinnor 
som är med i städarbetet skall öva på att tala svenska även om de har ett 
annat språk gemensamt och hon uppmuntrar dem med stor förståelse för 
att det inte är lätt att överbrygga osäkerheten.  
 

Karin: Ja, att jag tar med dom att dom får lära sig lite svenska. Jag pra-
tar med dom sakta och tydligt så att dom förstår. Och sedan om dom 
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säger fel, så säger jag till dom att var inte ledsna om du säger fel utan 
prata så mycket ni vill, men bli inte arga på mig heller när jag rättar er, 
för att då kan ni lägga det på minnet. Och det har fungerat jättebra och 
Fatima, hon pratar ju jättebra nu. 

 
På morgnarna, när hon stående vid diskbänken tar sig en kopp kaffe, 
svarar hon på männens frågor när de ögnar igenom dagens annons-
marknad på jakt efter prisvärda extraerbjudanden i det dagliga varuut-
budet. Hon drar sig inte heller för att påverka männen och hävda deras 
hustrurs rätt att delta i besluten. Männen har respekt för henne, men hon 
säger att det inte alltid varit så, utan att hon i början fick säga att det var 
Urban som hade sagt att de skulle göra så eller så för att få dem att ta 
instruktioner från henne. Även när det gäller styrelsearbetet har hon ett 
inflytande som hon utövar. Hon säger visserligen att hon bara är sekre-
terare och att det är Urban som bestämmer, men hon har skaffat sig 
överblick över de uppdrag, som kooperativet får och över dess utveck-
ling. Hon har också själv agerat för att Fatima, hennes närmaste arbets-
kamrat och Elias hustru har fått en plats i styrelsen, och hon stöttar hen-
ne starkt i detta med motiveringen att kooperativets styrelse behöver fler 
kvinnor och att kvinnorna behöver ha större inflytande.   
 
Vad har då Karin lärt under sin tid i Latitud, vad kan man identifiera 
som hennes telos? Karin hänvisar själv sitt lärande inom städningen till 
utbildningen och till att hon har certifiering, det vill säga betyg och do-
kument som visar detta. Under tiden i Latitud lär hon dock att bli expert 
inom sitt område. Hon griper sig an de värsta städuppdragen i avhys-
ningslägenheterna, de som andra mår illa av att rengöra och hon tycker 
om variationen i uppdragen och den utmaning som det utgör att få även 
den allra mest vanvårdade lägenhet att bli ren. Karin ger mig intrycket 
av, att i det arbete som många andra skulle uppleva som enahanda och 
tungt, finna en spänning och ett utrymme för att lösa problem och lära 
mera. Flera av de yngre klagar över hur kroppen slits i städarbetet, men 
Karin visar istället stolthet över sin kropp, som är smidig och lätt och 
som orkar med långa arbetsdagar, och hon berättar att hon är noga med 
att sköta den med kost och motion.  
 
I nästa fas har hennes telos, det hon lär, vidgats till att omfatta kvalitet 
och kompetens inom hela städsektorn och inte bara hennes egen arbets-
insats. Hon berättar att hon alltid låter de nytillkomna arbeta tillsam-
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mans med henne och förutom att hon då sätter in dem i arbetet, använ-
der hon framför allt tiden till att granska vad de kan och vilka förutsätt-
ningar de har för att klara av arbetet. När jag frågar henne, vilka kriteri-
er på arbetsprestation hon ställer upp, formulerar hon dessa både utifrån 
sin uppfattning av vad som utgör ett gott arbete, nämligen snabbhet, 
noggrannhet och effektivitet, men också utifrån vad Latitud behöver för 
att fullgöra sina uppdrag, undslippa reklamationer, kunna värva nya 
kunder och vara lönsamt. Efter hand har Karins alltså telos utvidgats, 
det gäller inte längre för henne att ha ett arbete för att vara verksam och 
i gång, utan att bli expert inom sitt yrkesområde och därefter att vara 
arbetsledare för de andra kvinnorna. Den senare rollen har hon emeller-
tid inte helt införlivat i sin identitet. När hon talar om uppgiften att leda 
kvinnorna berättar hon om att hon ger dem vägledning i arbetet och 
värderar deras prestationer, och att hon är trygg i sin roll och kunskap 
när hon gör detta, men att hon skjuter över beslut och åtgärder till Urban 
även när det är hon själv som sitter inne med sakkunskapen och är den 
som i realiteten har avgjort besluten. I sitt samspel med andra männi-
skor inom kooperativet är hon stödjande gentemot dem, som hon ser 
behöver hjälp att klara språket och livet i det nya landet, men hon tvekar 
inte att korrigera när arbetet brister eller att låta dem gå, som inte utför 
ett tillräckligt gott arbete.  
 
För Karin är lärandet förknippat med arbetet och arbetsplatsen och hen-
nes lärande sker till skillnad mot Elias i att fördjupa kunskapen och ut-
veckla expertis inom sitt gebit, vilket hon emellertid ser i perspektivet 
av att omfatta alla moment inom yrket med såväl planering, inköp, ma-
terielvård, golvvård som instruktion av nya kollegor. Medan Elias har 
siktet inställt på att bli ledare och personalansvarig för verksamheten 
har hon inga planer på att lämna professionen. Till skillnad från Elias 
talar hon inte om möjligheten att utveckla verksamheten eller att expan-
dera, utan istället talar hon om att omsättningen på personal är stor där-
för att kooperativet inte har attraktiva arbeten att erbjuda. Hon vet att de 
städarbeten som finns inte lockar och hon föreställer sig inte att koope-
rativet skall ändra inriktning till mera attraktiva uppgifter. Karin är äldre 
än Elias och hon har varit arbetslös i många år innan hon kom till Lati-
tud, och hon är förmodligen medveten om att hon inte har möjlighet att 
få ett arbete med lika stor självständighet och möjlighet att påverka ar-
betsplatsen någon annanstans. Karins mål och ambitioner förefaller mig 
överensstämma med kooperativets, och hon är nöjd med arbetet som har 
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utvecklats med henne, och där hon under arbetets gång har kunnat ut-
veckla sina arbetsuppgifter. I ett avseende tror jag emellertid att Karins 
målsättning har ett större omfång än kooperativet i dess egenskap av en 
reguljär arbetsplats, i det att hon ser kooperativet som viktig för bo-
stadsområdet och som en plats där invandrare kan få arbeten och integ-
reras in i samhället.  
 
Karin ger bilden av att trivas med att ha mycket att göra och med sitt 
arbete inom kooperativet, och under sin tid på Latitud har hon vuxit in i 
allt större arbetsuppgifter och fått allt större ansvar. Hon tycker om att 
arbeta, och hon kommer ofta till arbetet tidigt på morgnarna och ägnar 
kvällarna åt att se till att arbetet är väl utfört samt att planera nästa dag. 
Hon är tydlig i sin bedömning av andra, vilken utgår ifrån hur väl de 
sköter arbetet. Den grundvalen gör att det är enkelt för henne att fälla 
avgöranden, de som är duktiga skall vara kvar och de andra får sluta. 
Hon uppmuntrar dem, som hon tycker är duktiga och som vill vara kvar, 
och söker få dem att ta på sig nya arbetsuppgifter och ett vidgat arbets-
område. Hon är trygg och oomstridd i sin roll och säker i att hon utför 
sitt arbete väl och att hon är professionell i detta. Liksom Elias har hon 
också utvecklat strategier för att lära i arbetet genom att själv uppsöka 
arbetsuppgifter, som ger henne utmaningar och tvingar henne att gå 
utanför det hon redan kan. Karin lär hela tiden i sitt arbete och hon lär 
inom sitt fält till att bli expert i sitt yrke. Även hon tar varje tillfälle i akt 
och trots att det är hon, som fördelar städuppdragen väljer hon de svå-
raste och mest utmanande städuppgifterna, där hon möter problem och 
måste variera sina metoder. Hon har även formell kompetens inom om-
rådet och hon är angelägen om att gå utbildningar och utöka det område 
som hon har formella intyg på att hon behärskar. Därigenom utökar hon 
också den sfär som Latitud kan göra anspråk på att kunna klara av. I 
arbetet har hon även lärt administrativa rutiner, att kunna bedöma ar-
betsuppgifter i förhållande till tid och behov av arbetskraft och fördela 
dem över arbetslaget och att kunna utvärdera arbetet. Den strategi som 
styr hennes lärande är att lära genom handling, att utföra de svåraste 
uppgifterna och därigenom lär hon sig att bemästra alla aspekter av 
städningen. Hennes eget kunnande ligger också till grund för de andra 
uppgifter hon tagit på sig, det är utifrån sina egna kunskaper hon både 
fördelar och bedömer de andras arbete, och det är i tryggheten av att 
kunna sitt arbete väl som hon gör överenskommelser med uppdragsgi-
vare. 
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I relationen till omvärlden är det tydligt hur Karin tar ansvar även för 
sina arbetskamraters lärande. Varje gång som jag besökt kooperativet 
har jag blivit vittne till hur hon hjälpt männen att läsa tidningen, tolka 
annonser och förklara begrepp och företeelser och hon uppmuntrar 
kvinnorna att tala svenska så fort de övergår till sina egna språk. Hon 
låter nytillkomna arbeta tillsammans med sig själv för att kunna lära upp 
dem och även bedöma deras kunskap och förmåga. Hon tar också an-
svar för att alla på arbetsplatsen skall lära sig svenska och lotsar in dem 
i svenska förhållanden. Hon banar även väg för att Fatima får en plats i 
styrelsen och inflytande över kooperativets verksamhet. För Karin är det 
inte hotande om någon annan inhämtar kunskap eller får inflytande, i 
hennes bild av verksamheten behövs det kompetenta och kunniga per-
soner och hon agerar för att Latitud skall kunna behålla den goda ar-
betskraften. Samtidigt är hon medveten om att kooperativet inte har 
mycket att locka med i konkurrens med andra arbeten och därmed är 
hänvisat till att ha en stor genomströmning av personal. Karin har även 
en realistisk och balanserad syn på Urban, samtidigt som hon respekte-
rar honom och ser hans förtjänster kan hon också se hans svagheter, och 
när han slutar är hon den enda som säger att detta även kan innebära 
något bra för kooperativet och att hon ser förtjänster hos hans efterträda-
re som inte Urban hade. 
 
Det finns dock motsägelser i den bild jag får av Karin. Jag har följt hen-
ne under flera dagar i hennes arbete och har haft många och långa sam-
tal med henne i bilen till och från arbetspass, och det har hela tiden varit 
påfallande hur säker och tydlig hon är i sin arbetssituation. Därför blev 
jag förvånad när vi satte oss ned under min sista dag i kooperativet och 
skulle göra en avslutande intervju, och hon plötsligt blev mycket fåordig 
och talade så tyst att jag knappt kunde höra vad hon sa. I slutet av inter-
vjun kom plötsligt Urban in och frågade om något, och då övergick Ka-
rin till sin vanliga höga och klara röst och gav honom tydliga och klara 
instruktioner. När jag ser detta agerande i skenet av hur Karin fördjupar 
sin expertis inom arbetsområdet och den självklara auktoritet, som hon 
har i arbetssituationen såväl i relationen till arbetskamrater som till upp-
dragsgivare, är det tydligt att hon i den rollen är trygg och kan tala med 
säker och tydlig stämma. Däremot, när vi sätter oss ned och jag börjar 
fråga om hennes person, framstår hon plötsligt som trevande och osä-
ker. Skillnaden mellan den privata Karin och den trygga professionella 
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Karin blir iögonfallande tydlig, då hon uppträder i röststyrka och säker-
het som två olika individer. Jag tolkar det så att hon i arbetet fått möj-
lighet att växa och uppleva en säkerhet som hon inte haft tidigare, och 
som är så kopplat till arbetet på kooperativet, att hon när vi kommer in 
på hennes privata jag fortfarande är försagd och fåmäld. Karins lärande-
bana i kooperativet utgår från hennes yrkeskunnande som lokalvårdare. 
Genom att hon utvecklat expertis inom sin profession har hon gjort sig 
oumbärlig för kooperativet, och med sitt yrkeskunnande som bas har det 
varit naturligt för henne att ta på sig att sätta in nya personer i arbetet, 
att bedöma deras arbetsinsatser, liksom att planera och fördela arbetet 
för dem, och på detta har även följt att svara för kontakter med upp-
dragsgivarna. Hon har successivt lärt mera och utvecklat sitt arbetsom-
råde, men det har hela tiden varit med utgångspunkt från städningen och 
hennes professionalitet inom yrket. När hon är förankrad i sin yrkesroll 
är hon trygg och säker och beredd att ta nya utmaningar, såväl i form av 
svåra städuppdrag, som mera övergripande arbetsuppgifter och hon sö-
ker även svårigheter för att lära mera. Hon uppträder också med trygg 
auktoritet gentemot sina arbetskamrater och hon klarar även av att ba-
lansera Urban. Det är bara när samtalet kommer in på henne som person 
och hon måste kliva ur sin yrkesroll som hon blir osäker. Denna situa-
tion ger en bild av hur mycket Karin har lärt och stärkts i sin roll inom 
kooperativet.  

Vera 
Vera bor i staden tillsammans med sin pojkvän, som också är arbetslös 
efter att som självlärd datakunnig haft ett välbetalt arbete inom IT-
sektorn innan denna rasade ihop. Hon kommer ursprungligen från en 
annan stad och har kvar sin familj där. Sedan hon gick ut ur gymnasiet 
sex år tidigare har hon mest varit arbetslös, med undantag för en period 
på sex månader, då hon hade ett städjobb i en annan stad. Hon slutade 
på grund av de långa resorna, som åt upp såväl inkomst som fritid. Nu 
har hon hänvisats till arbetet på Latitud från arbetsförmedlingen och hon 
måste arbeta för att kunna försörja sig. Hon har inte tidigare varit med i 
facket eller A-kassan och kan därför inte heller stämpla upp till full tid, 
utan måste klara sig på de timmar som hon får i Latitud och som under 
den senaste tiden inte varit mer än sex timmar om dagen. 
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Vera kommer varje dag in och äter sin medhavda lunchlåda vid elvati-
den på förmiddagen. Hon värmer sin mat och sätter sig vid bordet för att 
äta. Hon är tyst och det är endast om någon av de jämnåriga kvinnorna, 
Elin och Stina, är inne som hon pratar med dem. De sätter sig då tätt 
tillsammans och talar tyst med varandra. Hon talar aldrig med någon av 
de äldre eller med någon av dem, som inte har svenska som modersmål. 
Hon sitter tyst, lyssnar och iakttar och läser tidningen och äter sin mat. 
Hon hälsar inte och visar ingen nyfikenhet gentemot mig eller vad jag 
gör. Hon har inte långa raster, utan när hon har ätit och diskat sin lunch-
låda, ger hon sig iväg på ett nytt arbetspass tillsammans med någon av 
de övriga. Hon ger i sin tystnad ett avvaktande intryck och jag ser henne 
aldrig le eller skratta eller ge uttryck för någon livlighet eller glädje. 
Hon ser alltid allvarlig och sorgsen ut och när hon, vilket ofta är hennes 
uppgift, städar den gemensamma lokalen, gör hon det med ryggen mot 
dem som sitter vid bordet. Hon arbetar tyst och snabbt och hon är effek-
tiv. Hon erbjuder aldrig mig att följa med henne på hennes arbete, vilket 
de andra kvinnorna gör, varför jag bara ser henne i arbete när hon städar 
lokalen. Av en tillfällighet får jag dock höra ett omdöme om henne och 
hennes arbete av en kvinna, som berättar att Vera vikarierat som lokal-
vårdare på dennas arbetsplats och att Vera var tyst och arg och trumpen 
och fräste så fort någon kom i närheten, men att hon var fantastisk på att 
städa och att de aldrig tidigare haft så rent i sina lokaler. 
 
En morgon när hela städgruppen skall åka ut tillsammans i bilen kom-
mer hon sent och trots att alla väntat på henne för att åka säger ingen 
något, varken hon eller de andra, utan hon sätter sig bara i bilen och så 
far de iväg. När hon inte kommer i tid till arbetet trotsar hon den norm 
som gäller för arbetsplatsen och eftersom flera kvinnor är beroende av 
att Karin kör ut dem till deras arbetsplatser, måste de vänta tills alla har 
kommit innan de kan komma ut till sina arbeten. Genom att komma för 
sent bromsar därmed Vera hela kvinnogruppen. När jag kommer tillba-
ka nästa gång berättar någon att Vera varit borta ett tag och när jag frå-
gar varför, får jag ett undvikande svar, men att det handlar om att hon 
har haft svårt att passa tider, men att hon själv ringt och bett att få 
komma tillbaka och också fått göra det.  
 
När jag kommer till Latitud för mitt sista besök kommer Vera in ensam 
och tvättar moppar och gör annat efterarbete åt städpersonalen. Karin 
har en gång tidigare klagat över att ingen av städerskorna tar ansvar för 
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denna del av arbetet, och det är första gången som jag ser någon av dem 
ge sig i kast med den nyinköpta dyra tvättmaskinen. Vid lunchen sitter 
Vera tyst som vanligt och säger ingenting, trots att det för tillfället är 
bara hon och hennes arbetskamrat, Eeva, inne förutom Elias. På min 
förfrågan om hur hon mår berättar hon, att hon har fått ett vikariat på en 
skola, där hon har städat tidigare, och att det är ett långt vikariat och att 
hon kanske kan få förlängning på det och kanske till och med en fast 
anställning. Hon nämner som fördelar med arbetet att hon skall få vad 
som för de flesta ses som relativt självklara förhållanden. 
 

Vera: Få arbeta åtta timmar om dagen, få fasta raster och nära hem 
 
Hon fortsätter sedan med att berätta att skolan, där hon skall arbeta vis-
serligen är stadens sämsta skola. Ungarna är förskräckliga, bråkiga och 
högljudda och de smutsar ned och skräpar ned så att det knappt är lönt 
att försöka städa. Det är enligt henne skillnad på den skolan och en an-
nan skola, där det är lugnt och barnen är tysta och snälla. I den sist-
nämnda skolan är det svenska barn och i den skola, där hon har fått ar-
bete är det bara invandrare, och hon säger att det är det som är skillna-
den. Hon fortsätter sedan med att berätta att hon egentligen skulle behö-
va sjukskriva sig för att bli bra från sin förkylning, men att hon inte har 
råd och om hon hade haft barn skulle hon ha haft råd, för då skulle 
kommunen ha gått in och hjälpt henne med bidrag, hyresbidrag och 
socialbidrag. Eeva, som har flera barn invänder stillsamt att barn kostar 
pengar och Elias instämmer. Vera säger då att hon längtar efter semes-
ter, men att hon inte har råd att ta semester nu när hon arbetar som tim-
anställd, och även om hon skulle vara ledig skulle hon inte ha råd att 
åka bort. 
 
Det här är det längsta samtalet som jag hör Vera ha med någon och det 
för hon med mig, sedan jag vänt mig direkt till henne med frågor om 
hennes hälsa och arbete. Hon vänder sig också till mig när hon talar, och 
när hon berättar om skolan där hon fått arbete, talar hon om hur hon 
anser att det ligger till. I det dagliga livet på Latitud deltager Vera 
knappt i umgänget med de övriga. Hon är tystlåten och allvarlig och hon 
söker inte kontakt med någon av de andra, förutom de unga flickor som 
är jämnåriga med henne. Jag ser henne aldrig samtala med någon av 
dem som inte har svenska som modersmål och detta trots att hon tidvis 
arbetar tillsammans med Amina. I intervjun berättar hon för mig att hon 
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inte förstår vad de säger, och när hon anser att hon inte kan föra någon 
normal diskussion med dem, så blir det så att hon struntar i att tala med 
dem. Hon uttalar sig också nedsättande om invandrarbarnen i skolan 
trots att Elias sitter med vid bordet. Hon berättar också för mig att hon 
gör skillnad mellan sig själv och dem, som är äldre och som hon anser 
inte längre har någon möjlighet att välja arbete, en möjlighet som fortfa-
rande finns för de yngre. Vera tar av olika skäl avstånd från de flesta på 
arbetsplatsen och begränsar sina möjligheter att interagera med andra än 
de jämnåriga. När hon talar om arbetsplatsen talar hon om den som en 
plats för de andra, som har svårt att få arbete, men inte som en plats där 
hon hör hemma. Hennes relationer till de andra på arbetsplatsen är få 
och inskränker sig till dem som hon betraktar som jämbördiga, de unga 
svenskspråkiga kvinnorna.  

 
 I: Hur ser du på Latitud annars då? Som arbetsplats?  

Vera: Ja, det är väl bra. Dom tar ju in en massa folk som inte får nå-
got arbete i vanliga fall och så får dom jobba här. I alla fall gubbarna 
här, dom får inte så mycket annat arbete. Så det är mycket utlän-
ningar och sådana som har alkoholproblem och sådant som hamnar 
här. Det är välgörenhet, för att dom skall få lite arbete. Sedan att 
dom kanske hamnar någon annanstans. 

 
Det framgår att hon inte ser på Latitud som en riktig arbetsplats på 
grund av de män som finns där, och vars problem att få arbete på en 
öppen arbetsmarknad, hon är mycket medveten om. Med den synen på 
arbetsplatsen är det också svårt att vara stolt över att arbeta där, vilket 
slår tillbaka på henne själv och hennes trivsel. Det framgår också att hon 
inte ser sig ha något gemensamt med dessa män och det är därför natur-
ligt att hon drar sig undan dem. 
 
När jag intervjuar Vera är hon först tystlåten och fåordig, men blir mera 
talför allt eftersom intervjun fortskrider. Hon berättar att hon kom till 
Latitud ett år tidigare på anmodan av arbetsförmedlingen, som hade 
ringt upp henne och sagt att hon skulle börja följande dag. Hon gick då 
arbetslös efter att ha arbetat en tid med städning i Stockholm. Hon be-
rättar om en osäker arbetssituation på Latitud, som varken ger henne en 
stabil eller god ekonomi. 
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Vera: Jag tror att jag är timanställd för att vi har inte fått några sådana 
där papper om vad vi egentligen har och inget arbetsintyg eller sådant 
som man brukar få, när man börjar på ett arbete. Där det står vad dom 
heter och vem som är chef och vad man får i timmen och sådana där 
saker. Jag har inte fått någonting sådant. 
I: Det har du inte? 
Vera: Nej, jag har frågat flera gånger men inte fått det. 
I: Utan det är nästan dag för dag då? 
Vera: Ja, typ. Dom andra har ju A-kassan, så dom kan ju stämpla om 
dom inte har jobb. Och det har jag ju också sagt till honom (Urban) att 
jag har ingen möjlighet att liksom bara jobba sex timmar för att det ger 
ju inga pengar. Man måste betala hyran och räkningar och det räcker 
precis till och så har man kanske femhundra till maten. 

 
Till en början får Vera arbeta tillsammans med Karin och får då också 
mera varierande arbetsuppgifter och fulla arbetsdagar. Däremot fick hon 
inte luncher eller raster då arbetsdagen styrdes av Karins vanor och ar-
betstempo. Senare hänvisas hon till de tyngsta arbetsuppgifterna till-
sammans med de andra unga kvinnorna. Hon upplever då att hon ställs 
utanför och tolkar som ett avvisande att hon inte längre får arbeta till-
sammans med Karin. Hon får inte heller längre arbeta så mycket som 
hon behöver utan de timmarna går till andra, vilket hon också tolkar 
som ett avvisande. Hon kräver besked om orsaken till detta, men tycker 
att hon får olika och undanglidande svar.   
 

Vera: Och så har dom inte sagt någonting om varför det har blivit så, 
för att förut har det varit så att vi skiftade och den ena dagen fick den 
ena tjejen jobba åtta timmar och så fick jag jobba åtta timmar nästa 
dag och så där. Och så slutade dom bara med det och vägrade bara att 
säga varför och kom med nio olika konstiga svar. 
 I: Och det känns osäkert idag då? 
Vera: Ja, det är jobbigt och jag orkar inte bry mig idag heller. Utan jag 
åker väl hem då. Och dom säger då, att jo, dom måste lära sig att jobba 
lite där och där och så. Och den andra dagen är det att, jo det är dom 
där borta som bestämmer. Fast det aldrig har varit det hittills. Och så-
dana saker, men jag orkar inte bry mig längre. Man kommer hit och 
jobbar sina timmar och sedan så går man hem.  
I: Att det bara blir att du gör dom? 
Vera: Ja. 
I: Hur länge har det varit så här då? Du sa att förut så växlade dom, 
men att. 
Vera: Ja, förut i början var det så att så var det så att det var jag som 
fick jobba där hela tiden och då åkte jag jämt med Karin dit och job-
bade på folkhögskolan på kvällen. Och sedan så kom det en massa 

I: Vad har du för anställningsform då? 
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praktikanter och sådant och då fick dom jobba lite grand. Och, ja. Se-
dan så fick man komma tillbaka ibland och så. Men om man frågar 
dom någonting och så, i alla fall Karin, så säger hon ingenting i alla 
fall. Då sitter hon tyst och muttrar för sig själv. Man kan inte fråga 
dom om någonting känns det som, utan dom tycker att, finn dig i det, 
typ. Ja, men jag måste egentligen jobba åtta timmar. Så mycket jobb 
som möjligt, för att få ihop pengar. Men det tycker dom inte, dom sä-
ger inte att, ja men då skall vi försöka hålla reda på någonting om det 
finns möjlighet. Utan då sitter dom tyst och inte säger någonting. Så 
det är jobbigt att man inte får någon respons liksom.       

 
Vera reagerar med att bli än mer avvisande och tyst och att markera att 
hon vantrivs med arbetet och hon kommer för sent på morgnarna. Hon 
säger också att hon har motstånd mot att gå till arbetet och att hon masar 
sig dit. I det läge, när jag talar med henne är hon mycket missnöjd med 
arbetsledningen och med arbetsplatsen, och hon hänvisar till att även de 
andra unga kvinnorna är det, Någon annan talar hon inte med på arbets-
platsen beroende på, att hon inte ser sig ha något gemensamt med dem, 
och att hon inte förstår vad någon säger som bryter på ett annat språk. 
Vera blir ensam och isolerad och hennes umgänge begränsar sig därmed 
till de två andra unga kvinnorna, vilka också är de som har svagast 
ställning på arbetsplatsen genom att de har minst livs- och arbetslivser-
farenhet och också själva tydligt uttalar att de är tillfälliga gäster i arbe-
tet innan de söker sig vidare till utbildningar eller andra arbeten. Man 
kan tänka sig att det som dessa ungdomar har gemensamt är missnöjet 
och otillfredsställelsen över det hårda och tunga arbetet och att det upp-
tar deras samtal och samtidigt sluter dem samman gentemot den övriga 
gruppen. Veras avvisande kroppsspråk och tystnad uppmuntrar inte om-
världen att söka kontakt med henne och under den tid som jag besöker 
arbetsplatsen ser jag inte heller att någon av de äldre tar kontakt med 
henne, utan hon förblir ensam och tyst om inte någon av de andra ung-
domarna är i rummet. Jag ser henne aldrig le eller skratta och jag hör 
henne aldrig deltaga i det småprat om ditt och datt som stundtals rör sig 
vid kaffebordet. Hon sitter hukad över maten när hon äter och hon är 
aldrig inne länge, utan tar snart sina saker och ger sig ut igen Vera tol-
kar de meddelanden hon får från Karin som avvisanden och tillrättavis-
ningar eller brist på gensvar, och hon svarar med att själv vara avvisan-
de och med att bryta mot de normer om punktlighet som gäller på ar-
betsplatsen.  
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Enligt Mead (1925) är människan i första hand en social varelse, hon 
agerar gentemot sin omgivning och hennes agerande påverkar även om-
givningen. Asplund (1987) ger ett vardagsnära exempel på detta när han 
beskriver hur en granne som plötsligt slutar hälsa på honom startar gör 
honom förbryllad och irriterad och får till följd att han själv slutar att 
hälsa. Om inte någon av dem bryter beteendet riskerar det att eskalera 
från en utebliven hälsning till uttryckt avoghet och fiendskap. På detta 
sätt kan man tolka Veras berättelse. Att hon inte längre får arbeta till-
sammans med arbetsledaren gör henne osäker och avog och detta för-
stärks av att hon inte får arbeta så mycket hon vill och behöver. Hon 
svarar med att kräva besked, vilket tolkas som ytterligare avoghet och 
så byggs Veras missnöje med arbetsplatsen upp ytterligare ett steg. Vera 
får allt svårare att vistas på arbetet och det är betecknande att hon måste 
tvinga sig dit på morgnarna. Hon visar med kroppsspråk och sitt avvi-
sande sätt att hon vantrivs, och eftersom ingen på arbetsplatsen gör nå-
got försök att närma sig henne blir hon alltmer ensam och isolerad. 
 
Vera, som i sina gester, sitt kroppsspråk och i sina yttranden uttrycker 
avoghet och avståndstagande från arbetsplatsen och personerna där, ger 
samtidigt också uttryck för något annat, som ger ett annat besked om 
henne. När jag tilltalar henne och intresserar mig för henne svarar hon 
alltid och jag får intrycket av att hon tinar upp under samtalet, hon blir 
livligare och mera talför och hon visar mer av sina känslor. Av den be-
rättelse som hon ger mig under samtal och intervju kan man tolka hen-
nes kroppsspråk och agerande som uttryck för villrådighet, övergivenhet 
och vantrivsel, och att hon skulle ha större behov av stöd och uppmunt-
ran att förändra sin livssituation än av de uttryck för tystnad, ogillande 
och tillrättavisningar som hon uppfattar att hon möter från sin omgiv-
ning. Vera är duktig i sitt arbete och hon sitter inte stilla långa stunder 
utan är i arbete hela tiden, men i sitt framträdande framhäver hon inte 
detta utan snarare förminskar det genom sitt avvisande sätt och genom 
att inte passa tiden. Det förefaller som om hennes truliga uppsyn och 
kantighet dominerar intrycket av henne så starkt, att arbetsledningen 
missar att hon är duktig i sitt arbete. Hennes utsaga i intervjun säger 
dock att hon inte kan tolka de meddelanden hon får från Karin och Ur-
ban, och att hon inte förstår varför hon sätts åt sidan, utan uppfattar att 
hon bara möter tystnad och undanglidande.    
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På min fråga säger Vera att hon inte kan identifiera något lärande, som 
för henne någonstans. Det, som hon har lärt sig om städning, är inte 
användbart utanför arbetsplatsen och flera av de instruktioner och påpe-
kanden som hon får, anser hon inte vara tillämpliga för henne. Hon upp-
fattar dem snarare som gliringar om att hon gör fel än som tillfällen till 
läranden.  
 

Vera: Dom sa att så här och så här skall du göra. Och så fick man göra 
så. (Paus) Men det är ju fortfarande en massa, som man tydligen inte 
har lärt sig för att då kommer dom och säger att så där skall du göra 
istället, fast då har man gjort något annat i ett år. Så det är alltid något 
nytt. 
I: Som teknik eller vad då? 
Vera: Ja, mycket sådant där som att hur man håller ett moppskaft. Och 
sådana där grejer. Men jag tycker att det är bättre om man gör det på 
sitt sätt, som är bekvämt istället för att man håller det på ett annat sätt 
som inte är bekvämt. För då tycker inte kroppen om det i alla fall. 
 

Vera har endast sex månaders arbetslivserfarenhet bakom sig och det är 
därför troligt, att hon har svårt att tolka de regler som gäller inom ar-
betslivet till skillnad från skolan. Tanggaard och Elmholdt (2003) pekar 
på skillnaden mellan återkoppling och kritik i arbetslivet jämfört med 
skolan, då man i arbetslivet jämför ett resultat med vad som krävs för att 
ett arbete skall anses som fullgott, medan lärarna i skolan ser till elevens 
förmåga och utveckling och därför också kan berömma ett resultat som 
inte skulle godkännas inom arbetslivet. För den som kommer ny till 
arbetslivet från skolans värld innebär detta att fokus sätts på prestatio-
nen och att det sätts absoluta krav på att detta skall hålla tillräckligt god 
kvalitet. Det väl utförda arbetet är också normen och kommenteras ofta 
inte. Följden blir, vilket påpekas även av Thomsen Langagergaard 
(2002, 2003) att den positiva kritiken oftast uteblir och att endast brister 
och misstag påpekas. Om man då inte uppfattar att tystnad innebär ett 
godkännande, blir följden att den negativa kritiken får ett större utrym-
me än vad som var avsett. Inom Latitud vittnar de unga flickorna Elin 
och Vera, som båda saknar arbetslivserfarenhet, om att de uppfattar att 
de enbart får påpekanden om fel och brister och att de saknar uppmunt-
ran. Hansen (2002, 2003) beskriver också hur avgörande det varit för 
lärlingars tilltro till sin egen förmåga att de har mött uppmuntran och 
beröm för sina prestationer. Inom Latitud betraktas dock även de yngsta 
som arbetskraft, som är van vid och kan de normer som gäller inom 
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arbetslivet och anses därför inte heller behöva särskild uppmuntran eller 
få reglerna förklarade.  
 
Under senare tid har Vera hänvisats till att städa trappor i hyreshusen i 
området, vilket är det tyngsta städarbetet. När hon berättar om arbetet 
ger hon en bild av att hon inte bara arbetar hårt utan arbetstillfredsstäl-
lelse, utan också att arbetet förstör hennes kropp och tar all hennes kraft 
så att även hennes fritid ockuperas av arbetsdagens slit. 
 

Vera: Jag vet inte, dom tycker att man bara skall jobba, jobba, jobba. 
Men man är helt utsliten när man kommer hem, helt förstörd liksom. 
Nu har jag fått ont i ryggen och allting, liksom. Alldeles stel. Men det 
är ju det här jobbet, man är stel överallt och förstör sig i kroppen. 
Egentligen skall inte unga börja här direkt efter skolan med städjobb 
för att det sliter ut dom totalt. 

 
Hon berättar att hon drömmer om att arbeta med djur, men ser det som 
omöjligt att söka satsa på en utbildning under ett par år i en annan stad. 
När hon talar om sina drömmar ger hon mig också bilden av att hon 
upplever att alla vägar bort är stängda och att hon inte hittat något sätt 
att förändra sin tillvaro. Till slut, när hon talat om hindren på vägen till 
ett annat yrke återgår hon till en mera blygsam önskan att få arbete som 
lokalvårdare på en skola, med åtta timmars arbetsdag och tryggare ar-
betsvillkor. 
 

Vera: Trappstädningen är kall och dragig och det är det som är så job-
bigt. Händerna fryser och det blir så tungt. Ja, egentligen om man hade 
fått jobb på en skola, så hade det varit bra att jobba med och åtta tim-
mar om dagen och så vet man vad man skall göra varje dag. Det vet 
man ju aldrig här. Eller nu vet man ju det eftersom man håller på med 
trapporna.  

 
Hon berättar också att hon sökt andra jobb och när jag frågar hur hon 
ser på jobbet säger hon följande: 

 
Vera: Jag är inte så förtjust i det precis. Jag letar varje dag efter något 
nytt, liksom. Det här är bara för att det är det enda som finns just nu, 
som går att få tag i. Det är liksom för att få ihop pengar. 

 
När hon skall berätta vad hon söker talar hon om vitt skilda yrken såsom 
väktare, målare, expedit i klädaffär eller i djuraffär eller industriarbete. 
De yrken som kräver utbildning bedömer hon av olika skäl vara omöjli-
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ga, utbildningen kan vara för lång, ligga på fel ort eller kosta för mycket 
i avgifter. Arbeten som kräver körkort är också omöjliga eftersom hon 
varken har körkort eller pengar. Det hon kräver av ett arbete är bra be-
talt och fast lön och åtta timmars arbetstid och när jag frågar vad hon 
skulle vilja ha ut av ett arbete är det sådana faktorer hon för fram. 

 
Vera: Ja, jag vet inte. Att det är trivsamt på jobbet och att man vet sina 
arbetstider och att man har en fast lön, för att det har man inte idag, för 
att man vet aldrig vad man får ut i lön. Sådana där saker. Men det är 
väl det som alla vill. Men det är inte så många som trivs på sitt arbete, 
om dom inte verkligen har fått sitt drömjobb, men man jobbar ändå. 
Man masar sig hit på dagarna. 

 
Den bild som hon ger är olust inför arbetet och arbetssituationen och 
missnöje inför de arbetsvillkor som hon har. Vera har kommit till Lati-
tud för att arbeta för sin försörjning, hon hade tidigare arbetat en kort tid 
som lokalvårdare och hade därmed någon erfarenhet av yrket. Hon upp-
fattar sig om tvingad av samhället att arbeta, därför att hon inte kan få 
socialbidrag. När hon ser tillbaka ser hon att hon redan i skolan gjorde 
ett felaktigt val, då hon inte valde gymnasielinje efter sitt intresse utan 
efter minsta motståndets lag till ett yrke som hon absolut inte vill ha. 
Hon tror sig inte heller i dagsläget kunna ta upp den tråden och hänvisar 
till samma argument som då hon valde gymnasielinje, nämligen att den 
utbildning hon skulle önska gå är för långt borta från hennes hem. Hon 
slår den då ur hågen utan att först undersöka hur hon skulle kunna meri-
tera sig för att bli antagen. Det är som om hon skyddar sig själv från att 
hoppas, genom att snabbt förkasta alternativen såsom omöjliga att för-
verkliga.  
 
Under tiden på Latitud möter hon hårt arbete, där det till en början var-
ken gavs utrymme för luncher eller kafferaster. Efter hand har detta 
förändrats, men istället har hon fått än osäkrare villkor med arbetstider, 
som hon har svårt att klara sig ekonomiskt på, och hon upplever att hon 
har hänvisats till det tyngsta arbetet inom Latitud. Hon säger också att 
hon inte fått veta varför, utan möts av tystnad och undanglidande svar 
när hon söker ändra sina villkor. Veras mål blir under dessa förhållan-
den att söka sig bort till en arbetsplats, där hon vet vad som gäller, där 
det finns klara och reglerade arbetstider, där arbetsuppgifterna är klart 
avgränsade från början och inte så tunga, och där hon kan få arbeta hel-
tid och försörja sig. För Vera har tiden i Latitud inte utgjort en tid då 
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hon fått bekräftelse och stöd för sina drömmar om ett arbete som berör 
och engagerar hennes identitet, snarare har den tjänat till att begränsa 
hennes ambitioner och önskningar till att omfatta grundläggande krav 
och önskemål på ett arbete. Vid mitt sista samtal med henne ger hon en 
bild av att ha resignerat och stämt ned sina anspråk på ett arbete till att 
gälla en trygg inkomst och fasta arbetstider. Att ställa anspråk på att 
arbetets innehåll skall ge henne utveckling och engagera henne förefal-
ler henne i det läget inte möjligt. 
 
När Vera talar om sina möjligheter till lärande är det tydligt att hon inte 
vill lära inom det yrke hon befinner sig, Hon säger att hon får instruk-
tioner om hur hon skall hantera redskapen, instruktioner som hon inte 
vill ta emot, eftersom de inte känns bra för kroppen. Hon ser inte heller 
att hon har lärt något annat än inom just den sortens städning, som före-
kommer på arbetsplatsen, och som hon inte ser är överförbart till något 
annat arbete eller ens till hur hon skall sköta sin privata städning. Efter-
som hon inte vill fortsätta arbeta med städning är det inget lärande som 
hon ser leder henne vidare, och hon söker därför inte heller upp lärande-
situationer inom arbetet och hon uppfattar dessutom de instruktioner 
som hon får som irrelevanta. I sina ord och sitt uppförande visar hon 
alienation inför arbetet och arbetsplatsen, som hon förknippar med hårt 
slitage av kroppen och fattigdom. Vera när en önskan om att få arbeta 
med något helt annat än städningen och något som engagerar henne, att 
få utveckla ett lärande inom ett helt annat område, men hon ser inte 
möjliga vägar dit. Tiden i kooperativet ger henne inte möjligheter att 
komma närmare det målet, tvärtom talar hon om att hon får så dåliga 
ekonomiska förutsättningar att hon inte har möjlighet att t ex ta körkort 
för att kunna öka sin kompetens. Arbetet är även så hårt och fysiskt krä-
vande att hon inte orkar göra något åt sin situation på sin fritid. Det är 
inte bara det att hon inte kan nå närmare sina önskningar om ett arbete 
som engagerar henne inom kooperativets ram, det tar dessutom från 
henne kraft och tid att göra något åt sin situation och det ger henne inte 
ekonomiska förutsättningar att ta steg i rätt riktning. Dessutom upplever 
hon att hennes villkor försämrats under den tid hon arbetat och att hon 
inte har någon att vända sig till för att få veta varför. Det är därför tro-
ligt att hennes tilltro till sig själv att kunna skaffa sig ett arbete, som inte 
bara ger försörjning och tryggare arbetsvillkor utan även kan engagera 
henne, till och med minskar under tiden i Latitud.  
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I arbetet på Latitud är hon däremot noggrann och skicklig och utför det 
väl, trots att det innebär att hon inte har några krafter kvar till sin egen 
vardag. Hon säger dock att hon släpar sig upp och till arbetet på morg-
narna och att hon känner motstånd mot att gå dit. När hon blir erbjuden 
ett vikariat på en skola med regelbundna tider, full arbetstid och lättare 
arbete är det därför ingen tvekan för henne att ta det, och hon uttalar 
lättnad över att kunna lämna kooperativet. Vera talar om arbetet inom 
Latitud på ett sätt som visar att hon inte trivs och inte känner sig delak-
tig i kooperativet, och det är därför inte förvånande att hon slutar så 
snart som hon får möjlighet, vilket hon får därför att hon trots sin alie-
nation utfört sina arbetsuppgifter väl. Hon begränsar sitt umgänge till att 
omfatta enbart de andra unga flickorna, som också ser arbetsplatsen som 
mellanstation och hon sluter sig mot de övriga på arbetsplatsen, som 
hon inte ser sig ha något gemensamt med på grund av skillnader i språk 
och ålder. Därigenom isolerar hon sig och skär av kontakter och relatio-
ner till de personer, som skulle kunna ge henne kunskaper om livet och 
om andra sätt att vara.  
 
Det som Vera lär, hennes telos under tiden i kooperativet är ett lärande 
om hur man städar, men detta lärande är begränsat och går inte utanför 
ramen av vad hon måste lära för att kunna sköta arbetet tillfredsställan-
de. Hon lär inte såsom Karin för att bli expert på städning eftersom hon 
önskar komma bort från arbetet. Vad hon dessutom lär, är att hon måste 
underordna sig samhället, som tvingar in henne i arbetet och att hon har 
en svag ställning inom kooperativet. Hon lär sig även att skriva ned sina 
förhoppningar och önskemål till att acceptera att fortsätta att städa, men 
med tryggare och tydligare arbetsvillkor. Veras lärande är till underkas-
telse och att inte ställa för stora krav på livet. Lärandet till att inskränka 
sina önskemål och anpassa sig till arbetet sker genom hon först tvingas 
att börja på kooperativet, och sedan när hon kommit dit, genom att hon 
får känna sig förbisedd och även tvingas sluta. För att hon skall få 
komma tillbaka igen tvingas hon själv be om detta, trots att hon inte 
önskar arbeta där, eftersom hon inte har någon annan försörjning. Veras 
telos, det hon lär, är ett lärande som begränsar hennes värld och dröm-
mar. Hon lär till underkastelse och resignation och att anpassa sina krav 
på ett arbete. Det sätt som hon lär på och som man kan urskilja är i arbe-
tet övning och handlande, och i relation till myndigheter och arbetsgiva-
re att foga sig, men i båda fallen under tyst avståndstagande. Hennes 
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protester, som yttrat sig i form av tystnad och avvisande, liksom i att 
inte passa tider har bara försvagat hennes ställning och slutligen tvingat 
henne att till och med be om att få komma tillbaka till det arbete, som 
hon vantrivs med. Hennes relation till omvärlden visar att hon endast 
kommunicerar med några få, gentemot alla andra är hon tyst eller avvi-
sande. Detta är den bild hon visar utåt, men när hon berättar om sin si-
tuation framgår det att hon själv känner sig avvisad och ställd åt sidan, 
och att hon inte funnit någon väg att kommunicera med Karin, vars 
uppmärksamhet och stöd hon önskar. Hon kan inte heller tolka de med-
delanden hon får från Karin och avsaknaden av positiv återkoppling 
tillsammans med att hon ser andra få längre arbetstid och möjlighet att 
arbeta tillsammans med Karin, gör att hon känner sig allt mindre sedd 
och ökar hennes vantrivsel på arbetsplatsen. Veras lärandebana inom 
kooperativet leder henne inte mot större kunnande inom hennes yrkes-
område, inte heller till större kunskaper om de människor hon arbetar 
tillsammans med, och hon tar inte del av deras erfarenheter, utan istället 
isolerar hon sig och drar sig tillbaka. Hennes lärande handlar mera om 
att lära sig att anpassa sig till att inte kräva något annat än en försörjning 
och reguljära arbetstider.   
 
Vera är mycket öppen när hon berättar om sina val och om sina dröm-
mar för mig, och trots att hon är tyst och inte säger något i umgänget 
med arbetskamraterna svarar hon beredvilligt på mina frågor och berät-
tar om sina känslor och sina tankar. När jag nu i efterhand läser mina 
anteckningar och intervjun med henne finner jag en ung kvinna med 
drömmar och förhoppningar, men med brist på stöd från en vuxen om-
givning för att kunna våga bryta de hinder hon ser på vägen mot ett ar-
bete som skulle kunna ge henne tillfredsställelse och en god försörjning. 
I hennes berättelse saknas de vuxna som skulle ha kunnat hjälpa henne 
att inte göra felaktiga val, och som skulle ha kunnat stödja henne att 
våga fatta beslut, som bättre svarade mot hennes intressen och långsik-
tiga behov.  

Erik 
Erik har tidigare varit sjöman, industriarbetare, screentryckare och de 
senaste åren chaufför för ett bageri, men blev arbetslös då firman börja-
de anställa yngre arbetskraft. Han har också gått en vårdutbildning, som 
han haft nytta av då han vårdat sin mor, innan hon dog. Nu lever han 
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ensam i föräldrahemmet, ett gammalt torp, som han själv renoverat och 
han säger själv att det är bra för då slipper han att anpassa sig och jämka 
med någon annan. Hans stora intresse är att måla tavlor och helst skulle 
han vilja ägna sig åt att måla och odla. Han anvisades plats inom aktivi-
tetsgarantin på Latitud eftersom han nått femtioårsåldern och varit lång-
tidsarbetslös.  
 
Första gången jag träffar Erik arbetar han och Elias med att bygga nya 
förrådsutrymmen i kooperativets stora magasin. De båda jobbar hela 
tiden oavbrutet medan jag är där. Elias mäter och sågar och Erik håller i. 
Vid första anblicken verkar det som om Elias driver arbetet och han har 
hand om räknearbete och beräkningar, men Erik har god koll över läget. 
När jag rör mig oförsiktigt och kommer för nära arbetet säger han vän-
ligt åt mig att flytta på mig för att det kommer att damma och när Ur-
ban, som följt med mig dit, börjar prata om att de måste göra stopp till 
dörrarna börjar han genast titta på vilket virke som kan passa. Erik på-
pekar också för Urban att de måste vara fyra personer för att utföra ef-
termiddagens flyttuppdrag och att de behöver bryta arbetet med magasi-
net vid halvelvatiden på förmiddagen.   
 
En annan dag när jag besöker Latitud följer jag med Erik och Habib ut 
på veckorundan i soprummen. Arbetet med att inspektera soprummen är 
inte tungt, och vi går runt i lugnt tempo och under småprat samtidigt 
som männen utför arbetet noggrant. Habib går in i varje soprum och 
kontrollerar tunnorna och plockar i ordning, medan Erik för protokoll. 
Medan vi går runt pratar vi om både Eriks och Habibs bakgrund och 
Habib visar mig var han klippt och röjt på gården föregående sommar. 
När vi går förbi odlingslotterna berättar Erik att Habib har en av lotter-
na. Vi går dit och Habib berättar om sina odlingar och när han har svårt 
att finna de svenska orden fyller Erik i och det visar sig att han är väl 
insatt i vad Habib odlar. Jag frågar också om hur han använder sina 
grönsaker och Habib svarar så gott han kan, men Erik har god kunskap 
även om detta och fyller i och kompletterar. Båda är öppna, vänliga och 
meddelsamma. Under kafferasten ger Erik flera passningar till både 
Habib och Elias, som också kommit in för rasten och vi för ett långt 
samtal om kyrkans betydelse i Sverige och Irak och om Elias upplevel-
ser under kriget.  
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Varje gång när jag besöker Latitud under hösten träffar jag Erik och han 
är alltid inbegripen i arbete och tar för sig av de arbetsuppgifter som 
finns. Han är också insatt i arbetsuppgifterna och håller sig à jour med 
vad som är på gång och skall göras. Han visar också att han är mång-
kunnig, och när man har köpt några nya verktyg så vet han hur de fun-
gerar och skall användas. Han talar också med alla i Latitud, såväl med 
de av de irakiska männen, som har svårt med det svenska språket, som 
med de unga kvinnorna. Erik har varit den i gruppen, som mest rört sig 
över åldrar, kön och språkbarriärer. Han samtalar också om allting från 
dagens extraerbjudanden i mataffärernas annonser till samhällspolitiska 
frågor, och visar sig vara nyfiken på de andras intressen och liv och han 
skämtar ofta. När jag kommer till Latitud efter två månaders uppehåll 
blir jag därför överraskad, när Erik berättar att han skall sluta och att det 
är ett beslut som han själv har fattat. När jag ber honom om en intervju 
tvekar han inte alls utan föreslår tvärtom att vi skall sätta oss och samta-
la med en gång, och under intervjun visar han sig inte heller ha något 
motstånd mot att berätta om sig själv. 
 
Erik berättar om ett skiftande yrkesliv som sjöman, screentryckare, re-
glertekniker, busschaufför, lastbilschaufför och senast inom åldrings-
vården, Han berättar att han inte kommit till Latitud av fritt val utan att 
han tvingats in i aktivitetsgarantin och arbetet på Latitud. Detta skedde 
dessutom då hans mor var döende och han hellre hade önskat vare 
hemma och vårda henne. 
 

Erik: Ja, då vart jag ju inslängd på den här aktivitetsgarantin. 
I: Det låter du inte så förtjust i? 
Erik: Nej, jag hade ju över sju månader kvar att stämpla på min peri-
od, men då hotade dom med att vi drar in A-kassan om du inte tar det 
här. Sedan, då när man hade skrivit på papperen, för att man ju rädd 
att bli av med ersättningen. Då, när man hade skrivit på papperen, då 
ett par veckor efteråt, då kommer facket upp och säger att ni behöver 
inte skriva på papperen, ni kunde ha nekat. Men då var det ju redan 
påskrivet. Du kan inte riva papperen då. 

 
När jag frågar honom om vad han tyckt om arbetet på Latitud säger han 
att han slutar, därför att arbetet inte ger honom någon utveckling. Han 
har inte lärt något under sin vistelse i kooperativet, då det i hans ögon 
framför allt innebär att flytta saker från ett ställe till ett annat. De ar-
betsuppgifter han har ger honom ingen stimulans. 
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I: Om du skulle beskriva det här jobbet, hur har det varit då? 
Erik: Ja, det är väl mest, det är väl mer eller mindre en flyttfirma. Det 
är mycket flyttar och sådant där. Men man blir förvånad över att folk 
kan bo som dom bor. För det är ju mycket konstigt som man ser, när 
man flyttar ut folk vet du. 
I: Du ser mycket avigsidor i samhället? 
Erik: Ja, det är det. Men sedan är det en del som har väldigt fint, och så 
finns det svinstior. 
I: Ja, ni jobbade ju med, när jag var med förra veckan, det var ju inte så 
fint. 
Erik: Ja, man blir väldigt förvånad och luttrad och tycker att det är 
konstigt och tänker att hur kan en människa bo i det här. Så att säga. 
I: Men det har varit mest flyttningar? 
Erik: Ja, det enda som vi har haft, det är ju lite lövkrattningar här uppe 
då, sedan lite gräsklippningar runt småytorna här uppe. 
I: Har det varit för lite jobb tycker du? 
Erik: Nej, det är väl bara det att det här är väl inget stimulerande jobb 
för mig. Så att säga.   
 

Efter hand har han uppfattat att arbetsuppgifterna domineras av flytt-
ningar, som inte ger honom stimulans. Han känner sig också bunden av 
att alltid tvingas arbeta i grupp och att inte få egna självständiga arbets-
uppgifter. Han är nu i femtioårsåldern och tunn och spenslig till växten 
och det framstår som naturligt att han inte har samma möjlighet att få 
den tillfredsställelse av kroppsarbetet, som t ex Elias, som är ung och 
mycket stark. Istället talar Erik om behovet av att planera och lägga upp 
ett arbete så att det blir effektivt och kroppen orkar med en hel dag. I 
arbetet på Latitud har han försökt styra arbetet i den riktningen, men är 
missnöjd med hur han kunnat påverka hur arbetet skall utföras. Då arbe-
tet i Latitud ofta innebär flyttningar med tungt kroppsarbete värderas 
männens kroppsliga förutsättningar såsom styrka högt, och samtalet 
kring kaffebordet rör ofta episoder kring flyttningarna och hur mycket 
de starkaste männen, Elias och Habib orkar bära.  Fast jag sett Erik i 
samspråk med alla har jag bara sett honom vända sig till Urban en gång 
och det var den första gången jag träffar på Erik i magasinet, då han 
påpekar att de behöver vara fyra man till eftermiddagens flyttning. Det 
är vid detta tillfälle som Erik också letar efter virke till dörrstopp och 
blir tillrättavisad av Urban som anvisar ett sämre virke. Vid detta tillfäl-
le tar Erik på sig rollen att planera arbetet för fler än sig själv och att ha 
överblick och han får inte något uppskattande gensvar på detta. I min 
intervju med honom talar han också om att han strävat efter att lägga 
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upp arbetet på ett effektivt sätt och att ha överblick, eftersom han har en 
lång arbetslivserfarenhet och vana vid att arbeta självständigt.  
 

Erik: Ja, för att jag är lat av mig ser du. Väldigt lat, jag vill inte flytta 
grejerna tre gånger om man kan göra det två gånger. 
I: Nej, du vill ha det rationellt? 
Erik: Ja, så enkelt som möjligt skall det vara. Och genom att du har va-
rit lastbilschaufför, då har du fått lära dig det där hela tiden. Du skall 
kunna hushålla med krafterna till dagens slut, va. Och då måste man ju 
lösa problemen vartefter. 
I: Men tror du att du har lärt andra det här också, eller hur har det va-
rit? 
Erik: Nej, jag vet inte om dom har lärt sig det, jag tycker att dom job-
bar väl som dom brukar göra. Jag hoppas väl att dom har lärt sig. Så 
får vi se. Men det vet man ju inte. Man brukar ju säga som så att här 
båset är tomt, då vet man ju, vad kon betyder. 

 
Min tolkning är att Erik gick in i arbetet med hoppet om att få ett fast 
arbete och att han i den ambitionen sökte påverka gruppen till ett mera 
professionellt genomförande av arbetet. Han strävade efter att få över-
blick över arbetsuppgifternas omfång och mängd och ville få inflytande 
över hur arbetsfördelningen gjordes och hur sedan arbetet skulle kunna 
utföras på ett mera effektivt sätt. Han ser sig som den erfarne och som 
en person, som borde få möjlighet att arbeta självständigt och även få 
mera avancerade arbetsuppgifter. Han berättar om hur han till och med 
gått in och skällt på personer som inte kunnat utföra sin del av arbetet 
tillräckligt bra. 

 
Erik: Ja, det är väl bara en person som är udda och han kan väl inte 
jobba ihop med någon. (Skrattar). Men han kan väl inte jobba ihop 
med någon. Men han har bara fått två utskällningar under den här ti-
den. 
I: Utav dig, menar du? 
Erik: Och det är när man gör fel, när man jobbar fel. Då får man en ut-
skällning. 
I: Är det du, som ger den då? 
Erik: Ja det är jag som skäller ut dom. Det är alltid jag. 
 

 
Erik saknar också en morot, en stimulans och nämner särskilt den låga 
lönen, som beror på att hans arbete är en arbetsmarknadsåtgärd. Han 
berättar även att när han började på Latitud hade han förhoppningen att 
det skulle kunna utmynna i ett fast arbete, men att han sedan förstått att 
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det inte skulle bli fallet och att han då själv valt att inte begära förläng-
ning av sin placering inom aktivitetsgarantin därför att han önskar ett 
riktigt arbete.  

 
Erik: Jag ville ju inte ha förlängning eller någonting för att det gynnar 
ju inte mig att ha en förlängning här. 
I: Hur ser du på det då? 
Erik: Nej, det här är ju bara en sådan här (paus) tillfällig förvaring av 
folk. 
I: Ser du på det så för alla? 
Erik: Ja, du jobbar som vanligt och du får ju bara 80 % från A-kassan 
och jobbar fullt. Du har ingen morot eller någonting utan du skall bara 
vistas här. Det finns ingen morot här. Jobbar du på ett jobb, så jobbar 
du för att få in löning, men här har du ingen morot. Tycker inte jag. 
I: Men det finns en del som tycker det va? 
E: Nej, det vet jag inte om det är någon som tycker. Det är dom som är 
fast anställda i så fall. Dom måste ju få in sina pengar. Och det är ju 
inte så många som är fast anställda. En tre, fyra stycken. Annars är det 
bara arbetsmarknadsåtgärder. Och då är det ju inte så roligt att jobba 
tycker jag. 
 

Erik går också ut och söker fast arbete som reglertekniker, och denna 
gång är han mera medveten om sina möjligheter att stämpla. När jag 
frågar vad han egentligen vill göra talar han om att kunna försörja sig 
genom att utveckla sina egna intressen. Han anser sig för feg för att 
själv starta en firma, men egentligen skulle han vilja göra det och kom-
binera odling, skogsarbete och att måla tavlor. Han vill inte att ett arbete 
skall inkräkta på de intressen och den frihet som han har i sitt privata 
liv, men han är beroende av en inkomst. Han berättar också att han är 
van vid att sköta sig själv i arbetet, och att han har saknat sin frihet och 
självständighet eftersom man alltid arbetar tillsammans med andra på 
Latitud. När han kom till Latitud var han emellertid intresserad av ett 
fast arbete där och han har övervägt möjligheterna till en fast anställning 
och kommit fram till att det var orealistiska förväntningar. 
 
För Erik har hans bedömning, att Latitud aldrig kan få ekonomi till att 
anställa alla som finns i projektet, givit till resultat att han söker sig där-
ifrån för att söka arbete någon annanstans. Arbetet i sig själv ger honom 
inte heller utmaningar, han säger att han inte har lärt sig något nytt som 
han inte kunde förut och han saknar den självständighet och frihet som 
han upplevt tidigare under många år i sina tidigare yrken. Han säger att 
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han har lätt för att arbeta och vara tillsammans med andra, och att han 
har tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med människor från 
andra kulturer och med andra språk, men han talar också om sin besvi-
kelse över människor som gärna tar åt sig äran av vad andra gör och 
som gärna vill vara småpåvar på arbetet. Han talar också om att det 
finns de på arbetsplatsen, som inte kan arbeta tillsammans, men att han 
kan arbeta ihop med alla. Under hans tal kan man känna bitterhet över 
att inte ha blivit uppskattad för sina förtjänster och han säger att när han 
har slutat kommer de att sakna honom och förstå vilken roll han har 
spelat. Eriks mål är att få ett fast arbete och om han erbjudits detta hade 
han stannat kvar, men när han själv kommer fram till att det är omöjligt 
för kooperativet att anställa alla, väljer han att lämna arbetsplatsen. Då 
han inte ser det som realistiskt att praktiken på Latitud utmynnar i ett 
fast arbete finns det ingen anledning för honom att stanna kvar på koo-
perativet, utan han kan lika väl söka sig till en ny arbetsmarknadsåtgärd, 
där han slipper de tunga flyttjobben. Då han ser att hans önskan är oför-
enlig med vistelsen på Latitud blir hans slutsats att han slösar sin tid om 
han skulle stanna kvar där, och att det är klokare att välja en tillfällig 
lösning som inte sliter lika hårt på hans kropp medan han söker fast ar-
bete. En erfarenhet och lärdom som han har dragit av sin vistelse i koo-
perativet är att han har behov av att kunna använda sig av sina kunska-
per och erfarenheter mer än han har kunnat där. Erik överger alltså inte 
sin målsättning utan bibehåller den, och vidgar den till att få ett fast 
arbete inom ett fält, där det kan ges större utrymme för lärande och han 
kan få användning för sin kompetens, och medan han söker nytt arbete 
koncentrerar han sitt intresse och engagemang till sin fritid, som han 
förfogar över helt själv. Han handlar rationellt utifrån sin slutsats att han 
inte kan nå sitt mål inom kooperativets ramar.   
 
I relationen till Urban och arbetskamraterna framstår Erik som kluven. 
Han vill inte framstå som ögontjänare och göra sig synlig på det sätt 
som Elias gör, men han blir besviken när man inte ser och erkänner den 
roll som han har tagit i gruppen. Han säger visserligen att det är hans 
kalkyler över kooperativets ekonomi, som gjort att han förstått att det 
inte finns anledning att hoppas på ett fast arbete, men samtidigt är han 
missbelåten med att han inte värderats efter de förtjänster han anser sig 
ha, och det är troligt att detta har spelat en roll i hans beslut. Av det han 
berättar kan man tolka att han inte är nöjd vare sig med arbetets upp-
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läggning i kollektiva uppgifter, eller med de arbetsuppgifter han tillde-
lats, som han uppfattar som för enkla, och inte heller med sin egen roll 
på arbetsplatsen. Han gick motvilligt in i arbetet, men med hoppet om 
att finna ett arbete för framtiden. I arbetet har han dock inte fått utrym-
me till utveckling och lärande och inte heller till självständiga uppgifter 
med möjlighet till egen planering och översikt. Det har inte funnits till-
räckligt många arbetsuppgifter inom kooperativet av den arten och Erik 
har varken kunnat eller velat ta upp den konkurrens, som rått kring de 
arbetsuppgifterna. Istället talar han om att det finns de, som agerar som 
småpåvar eller tar för sig äran av andras arbete, och att det är möjligt 
därför att allt arbete utförs kollektivt, och han talar om tiden i koopera-
tivet med en viss bitterhet och besvikelse. Den mening som han skapat 
av sin tid där är en erfarenhet av att detta är en plats, som det inte är lönt 
att satsa på och att han inte kommit till sin rätt i miljön. Tiden i Latitud 
har också lärt honom vad han skall ställa för krav på en arbetsplats och 
han säger att han nu har ställt större krav på arbetsförmedlingen för att 
få deras hjälp och stöd att söka ett arbete som reglertekniker, istället för 
att bli anvisad ytterligare tillfälliga arbetsmarknadsplaceringar. Genom 
att själv fatta ett beslut och lämna arbetsplatsen gör han det också möj-
ligt att omforma tiden där till en erfarenhet som han kan hämta kunskap 
från i framtiden. 
 
Erik ser inte själv att han har lärt något inom arbetsplatsen, då allt vad 
han har arbetat med har varit rutinuppgifter som han redan har kunnat. 
Vad han har lärt, det telos som man kan urskilja i Eriks berättelse är 
istället en fråga om att ha erfarit och förstått att han, trots att han upp-
fattar sig ha tvingats till kooperativet, har en möjlighet att också ta sig 
därifrån genom att använda sig av samma system och människor som 
en gång såg till att han kom dit. Han har under tiden i kooperativet lärt 
sig att han inte kan påverka vare sig arbetsinnehåll eller arbetsmetoder 
även om han försökt, och han har också erfarit att han inte vunnit ge-
hör hos Urban för sina försök att delta i arbetsplaneringen. Tack vare 
att han har så lång arbetserfarenhet och engagemang och intressen på 
fritiden blir han dock inte beroende av kooperativet för sin bild av sig 
själv utan han väljer att gå därifrån. Möjligheten till fast arbete är 
emellertid så lockande att han var beredd att stanna trots alla nackdelar 
och begränsningar. Erik önskar att ett arbete skall ge lärande och sti-
mulans och att han skall möta utmaningar och därför finns det heller 
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ingen anledning för honom att stanna när han förstår att det inte finns 
möjlighet att få fast arbete. Angående lärandestrategier så kan man 
konstatera att Erik själv anser att han lär genom utmaningar, genom att 
få pröva på nytt och utforska. Erik är också den jag möter som ger mig 
intrycket av att reflektera över sin situation och över sina möjligheter 
och som lägger upp en plan för sina fortsatta ageranden. I relationen 
till omvärlden var det tydligt för mig hur Erik rörde sig mellan så gott 
som alla som arbetade inom kooperativet. Han samtalade och intresse-
rade sig för alla oavsett kön, ålder och kulturell bakgrund. Han berätta-
de också att han genom sina tidigare arbeten varit van vid att arbeta 
tillsammans med människor från all världens hörn.  

Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel följt Elias, Karin, Vera och Erik, som jag mött i 
deras arbete inom kooperativet Latitud i deras deltagarbanor.  
 
De personer som jag valt att följa i Latitud uppvisar inte en entydig bild 
i sina lärandebanor och utveckling av telos, vad de lär. För Elias och 
Karin är det tydligt hur deras telos utvecklas och vidgas och också går 
hand i hand med arbetsplatsens behov och utveckling. Deras telos skil-
jer sig dock på vissa punkter, Karins lärande är liksom skräddarlärling-
arnas djupt förenat med hennes professionella kunnande och utvecklas 
allt eftersom hon lär och tar på sig fler uppgifter som är förbundna med 
städningen. Det handlar både om att kunna sitt hantverk väl, men också 
om att kunna planera arbetet, ha överblick, kunna möta kunder och kun-
na representera sin profession. Hennes telos handlar om att utveckla en 
excellens inom yrket, men också om ett bredare perspektiv där hon ser 
arbetsplatsens roll för bostadsområdet. Karin är också den som ser och i 
sin vardag verkar för målsättningen att arbeta för integration.  Elias har 
däremot formulerat ett mål som redan från början är starkt för honom 
och som han förmår bryta ned i avgränsbara delmål, att förvärva språ-
ket, ta körkort, inhämta den svenska kulturen och efter hand utvidgas 
hans telos. Hans telos har hela tiden förankring i den dagliga praktiken 
där han lever och så är det även för Karin, och båda fyller sin tid i Lati-
tud med innehåll och liv, samtidigt som de strävar vidare och sätter upp 
nya mål för tillvaron. Båda startar sin vistelse i kooperativet utifrån ett 
läge, där de både är angelägna om och tacksamma för att ha fått ett ar-
bete och de är beredda att satsa kraft och fritid på att behålla det, samti-
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digt som de är medvetna om att de också är nödvändiga för att arbets-
platsen skall kunna finnas kvar och utvecklas. Det är tydligt att begrep-
pet telos ställer krav inte bara på dem som befinner sig på en arbets-
plats, utan även på arbetsplatsen som helhet, att den skall kunna ge ut-
rymme och näring för att utveckla och fördjupa det som lärs. Jag tror att 
Karin, som sett en fördjupning i sin expertis och som upplevt att koope-
rativet givit henne tillgång till nya och utvecklande arbetsuppgifter är 
nöjd med utvecklingen, och att hennes telos har utvecklats i takt med 
kooperativet. Däremot undrar jag om inte Elias ställer större krav på 
kooperativets utveckling för att kunna svara mot hans mål att bygga en 
socialt och ekonomiskt stabil tillvaro, där han får utrymme för sina kun-
skaper och ambitioner. För Elias är kooperativet ett företag och innehål-
let i hans lärande samverkar med kooperativet så länge som han kan få 
utvecklas och få ökade arbetsuppgifter. Den kritiska punkten kommer 
att uppstå om han inte kan få möjlighet att få det inflytande han strävar 
efter och om kooperativet inte förmår växa och utvecklas. Man kan ut-
trycka det som att kooperativet är en möjlighet som öppnat sig för Karin 
och att det utgör ett mål i sig för henne medan det är en plattform för 
Elias, där han hoppas kunna skapa ett bättre arbete och få mera infly-
tande. 
 
Förhållandet för Vera och Erik är emellertid annorlunda. Ingen av dem 
sökte sig till kooperativet på eget initiativ och man kan väl därmed kon-
statera att deras personliga mål inte låg inom kooperativets ram när de 
kom till Latitud. Erik hindrades av att han genast såg sin plats i koope-
rativet i kraft av sin ålder, erfarenhet och kunskap och av att han inte 
såg möjligheter till lärande och inte heller anförtroddes uppgifter som 
utmanade honom. Både Vera och Erik väljer att lämna kooperativet när 
ett tillfälle erbjuder sig, men de gör det på olika sätt och med olika mål. 
Att formulera ett mål för sitt liv innebär även att satsa och kasta sig ut i 
osäkerhet och att utsätta sig för att misslyckas och tvingas omformulera 
sig, Det paradoxala ligger i att man måste sätta upp ett mål, som man 
inte är garanterad att nå för att just ha något att sträva efter. Detta förut-
sätter språnget ut i det okända, att våga tro på sig själv och ha modet att 
sträva efter något som man inte säkert vet att man förmår uppnå och att 
kunna fylla vägen dit med innehåll. För Vera är språnget svårt, så fort 
hon uttalar ett mål radar hindren upp sig för henne och hon tror sig inte 
om att kunna övervinna dem. För Vera har världen och drömmarna 
krympt och hon begränsar sina krav till att gälla anständiga arbetstider 
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med raster och heltidsarbete så att hon kan försörja sig. Hon har dock 
inga förväntningar på att trivas med arbetet och arbetsuppgifterna eller 
att kunna utvecklas i arbetet. Det som hon lärt i Latitud är framför allt 
att stämma ned sina förhoppningar och att resignera, och hon lämnar 
kooperativet med ett mindre självförtroende och ett mindre hopp om att 
kunna förverkliga sina drömmar. Vera har lärt att utöva yrket att städa 
under sin tid i kooperativet, men det är ett lärande, ett telos, som hon 
inte önskar sig. Erik däremot väljer bort kooperativet för att försöka nå 
målet att kunna få ett fast arbete, där han kan använda sig av sina kun-
skaper och erfarenheter från tidigare arbeten och där han också kan få 
erkännande för dessa och en större självständighet i arbetet. Det Erik 
lärt är inte något nytt inom arbetet, men att detta inte var en plats där 
han kunde påverka arbetet och inte heller där han hade någon möjlighet 
att få en fast anställning. Däremot har han inte lärt att resignera eller 
anpassa sig till de uppgifter som kooperativet kan erbjuda. 
 
 Såväl Vera som Erik finner att kooperativet är oförenligt med deras mål 
och båda har lärt att Latitud inte är en plats för dem. För Vera som inte 
har kunnat eller förmått formulera ett mål, som hon ser är möjligt att 
uppnå, blir emellertid inte steget bort långt och risken finns att hon mås-
te återvända efter att vikariatet på skolan upphör. Erik tar däremot defi-
nitivt avsked från kooperativet och kan så göra i och med att han är in-
lemmad i samhällets trygghetssystem och kan vila i det medan han sö-
ker efter ett arbete, vilket utgör hans mål. För Vera har kooperativet 
blivit ett hinder i vägen för att finna sitt mål, ett hinder som riskerar att 
göra det helt omöjligt, medan det för Erik är en tidsspillan och omväg.  
 
Samspelet mellan var och en av de fyra och omgivningen står i nära 
relation till deras lärande och vilket telos de utvecklar. För Karin som 
hela tiden lär i sin profession innebär det, att hon ställer sig i relationen 
till sina kollegor inom städsektorn som den som lär upp och instruerar, 
lika väl som den som värderar och granskar. Hon får därigenom en 
överordnad roll gentemot dem och deras yrkesskicklighet avgör hur hon 
kommer att bemöta dem, medan hon gentemot de invandrade männen 
tar en roll som förmedlare av språk och kunskap om lokalsamhället. Det 
är endast gentemot Urban, Elias och Fatima som hon intar en annan roll, 
då hon ser Fatima och Elias som vänner och kollegor och Urban som sin 
chef, vilket inte hindrar att hon kan se även hans svagheter. Under tiden 
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i kooperativet har Karin hela tiden mött stort förtroende och tilltro från 
Urban och hon har svarat på detta genom att ta på sig en stor arbetsbör-
da och alltmer avancerade arbetsuppgifter. Under hela tiden jag följt 
kooperativet har Karin arbetat från tidig morgon till sen kväll, hon 
kommer allra först på morgonen och hon är oftast den som tagit på sig 
kvällsstädningar efter den vanliga arbetstidens slut. Hennes tilltro till sig 
själv och sin förmåga har ökat i takt med att hon lärt och tagit på sig nya 
uppgifter och hon säger själv att hon njuter av sitt varierande arbete, där 
hon får agera fritt och självständigt.  
 
För Elias, som hela tiden strävar efter att lära sig att hantera det svenska 
samhället, språket och kulturen innebär detta i hans relationer till om-
världen att han alltmer fjärmar sig från sina landsmän och söker sig till 
alla som kan ge honom inträde i svenskheten och möjligheter att lära 
mera. Han har hittills under den tid jag följt kooperativet fått tillgång till 
mera självständiga arbetsuppgifter och kunnat lägga upp sina dagar på 
egen hand. Han tolkar också det faktum att han fått tillgång till mobilte-
lefon och bil som ett förtroende från Urban och att denne ser och upp-
skattar hur mycket han engagerar sig. Hans ambitioner innebär dock att 
han konkurrerar med andra och att några anser att han får för mycket 
förmåner, och själv anser han att flera av männen inte passar in i det 
framtida Latitud, som han hoppas få inflytande över. Elias har lärt om 
det nya landet och språket, men han har inte lärt något nytt i arbetet. Där 
utför han hela tiden handlingar som bygger på tidigare kunskaper, men i 
hans bild av sig själv och kooperativet ser han sig som en viktig person 
för att höja kunskaps- och ambitionsnivån inom kooperativet.  
 
För Vera som inte vill vara kvar vare sig i yrket eller i kooperativet är 
det inte ändamålsenligt att söka lära mera inom yrket och hon erkänner 
inte heller detta lärande som ett lärande, som hon har nytta av. Veras 
öppenhet gentemot mig och beredvillighet att svara och berätta om sina 
drömmar är slående i kontrast mot hur hon agerar gentemot de övriga på 
arbetsplatsen och kan tolkas som att hon har behov av gensvar, men att 
hon inte förmår uttrycka detta på något annat sätt än genom ett väl utfört 
arbete. Detta tas dock som en självklarhet av hennes arbetsgivare och 
kommenteras inte, medan hennes misstag uppmärksammas. Vera upp-
fattar detta som att hon hela tiden får negativ kritik och svarar med av-
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oghet och då ingen visar uppskattning för det goda arbete hon utför ökar 
hennes vantrivsel.  
 
Det är tydligt hur såväl Karin som Elias utvecklar strategier för att lära, 
de uppsöker möjligheter för lärande även om det innebär svårare arbets-
uppgifter som för Karin, eller kostnader och tidsförlust som för Elias då 
han väljer att ta körkortet på svenska. De kan även identifiera lärande-
möjligheter i situationer och tillfällen då de väntat sig något annat, som 
då Elias får bekymmer med en hyresgäst sedan han bytt brandvarnare 
utan att respektera hyresgästens krav. Båda tar ansvar för sitt eget läran-
de till skillnad från Ove som förväntar sig att andra skall lära honom 
och som inte ser sin egen del i lärandeprocessen. Elias är dock tydligare 
i att han kan söka och finna lärande i vardagen och han arrangerar själv 
lärandesituationer, som han finner överlägsna ett institutionaliserat lä-
rande, medan Karin hänvisar till kursen i städarbete som den plats där 
hon lärt sig yrket, trots att hon sedan på egen hand vidareutvecklat de 
grunder hon lärt där. Erik söker efter lärandemöjligheter, men finner att 
arbetet inte ger tillfälle till sådana vilket bidrar till hans beslut. Vera 
avböjer de förslag till förändringar och lärande som erbjuds, då hon inte 
anser dem relevanta och hon helst vill komma från arbetet. 
 
Lärandet för de fyra individerna Elias, Karin, Vera och Erik inom koo-
perativet Latitud har gestaltat sig mycket olika och man kan även kon-
statera att deras lärande är nära förknippat med deras identitet. Genom 
lärandet har Karin styrkts i sin identitet av att vara kapabel och kompe-
tent inom sitt yrke, Elias har stärkts i sin tilltro till att kunna bygga upp 
en ny tillvaro och vunnit framsteg i sitt lärande till att kunna integrera 
sig i det nya landet. För dem båda utvidgas deras lärande i arbetet och 
de finner ständigt nya möjligheter att lära, medan de två andra inte 
uppfattar något lärande i sin vistelse, då kooperativet inte ger dem möj-
lighet eller utrymme att utveckla telos i en riktning som ger dem den 
utveckling de skulle önska. De hänvisas till uppgifter, som de inte ser 
ger dem utmaningar. Detta får till följd att de varken kan eller vill 
sammanlänka sina mål och planer med kooperativet. Vera har lärt 
grunderna i ett yrke hon inte vill ha och inte vill identifiera sig med 
och för övrigt har hennes lärande varit smärtsamt och inneburit att hon 
åtminstone för en tid ger upp sina drömmar och förväntningar på ett 
arbete som intresserar henne. Inte heller för Erik har kooperativet kun-
nat erbjuda ett lärande som är förenligt med hans identitet, utan han 



Lärande 

265 
 

lämnar det för att kunna bevara sin syn på sig själv som erfaren och 
yrkeskunnig. Erik var inställd på att kunna använda sig av sin erfaren-
het och kunskap och få utrymme för att utveckla ett nytt lärande, men 
har inte sett möjligheter till detta och väljer då att förlägga sitt mål och 
sitt lärande någon annanstans. Båda har lärt att kooperativet inte är en 
plats för dem och för båda blir därför alternativet att lämna arbetsplat-
sen. 
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IV. KONKLUSIONER 

Kapitel 10. Latitud en miljö för lärande – 
med fokus på arbetsplatsen  

Mitt första syfte som jag formulerat för denna studie är att undersöka 
hur arbetsmarknadsprojektet Latitud ter sig som miljö för lärande, vil-
ket jag kommer att söka svara på i detta kapitel. Är Latitud en arbets-
plats där nykomlingar inlemmas och går från en legitim perifer posi-
tion mot ett fullt deltagande genom sitt lärande? Kan kooperativet an-
ses utgöra en handlingsgemenskap så som Wenger (1998) definierar en 
sådan? 
 
Nära sammanknutet med dessa frågeställningar är även mitt andra syf-
te, nämligen att problematisera de teoretiska verktygen när de används 
i ett fall av detta slag. I detta kapitel kommer jag att söka svara på min 
fråga om Lave och Wengers teorier kring legitimt perifert deltagande 
och lärande i en handlingsgemenskap (Lave och Wenger 1991, Weng-
er 1990, 1998) fungerar i mitt exempel.  

Latitud som miljö för perifert legitimt lärande 
Centralt för Lave och Wengers teori (1991) om legitimt perifert läran-
de är att de ser lärandet som decentraliserat. Betoningen ligger på den 
som lär och hur denne lär och inte på den eller de, som lär ut eller för-
medlar kunskap. Förutsättningarna eller villkoren för lärandet ligger 
emellertid i arbetsplatsens struktur och uppbyggnad och i den kultur, 
som formas på en arbetsplats. Skräddarlärlingarnas lärande är beroende 
av den struktur som formar arbetet och den arbetsgång som de själva 
följer, där deras egna arbetsprestationer har en allt större betydelse för 
skräddarverkstadens verksamhet.  
 
För skräddarlärlingarna innebär detta att de följer en arbetsgång, där de 
anförtros arbetsuppgifter i stigande svårighetsgrad och där ordnings-
följden för detta är densamma för alla, det som skiljer är hur snabbt de 
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kan och tillåts avancera till mera komplicerade uppgifter. I skräddar-
verkstäderna är uppgifterna och uppdraget klart definierat och även om 
det endast är mäster som genomgått alla faser förenas de av att de alla 
skall passera samma lärandegång och utveckling. På samma sätt som 
mäster bär alla sina åldrar i sig (Tranströmer 1993) bär han också kun-
skapen och minnet av att ha varit lärling och gesäll. Även de andra vet 
detta och att de för varje steg själva förvärvar allt mer av den kunskap 
och identitet som skall göra dem till mäster. Målet för dem alla är att 
bli skräddare som är kompetenta att hantera samtliga en skräddares 
uppgifter, att bli och uppfattas som yrkesskickliga inom ett yrkesskrå 
med lång tradition och historia. I deras inskolning ligger inte bara att 
kunna utföra hantverket på ett tillfredsställande sätt utan också att för-
stå yrkets plats och status i samhället, och att lära sig att använda sig av 
de möjligheter som yrket ger, lika väl som att acceptera dess begräns-
ningar. Deras yrkeskunnande är tydligt och kan avläsas i hur många 
kunder de kommer att kunna få och behålla. Verksamheten är också 
oomtvistlig och nyttig. Genom en tydlig struktur, där lärlingen går från 
enkla arbetsuppgifter, där det inte är farligt att misslyckas till kompli-
cerade uppgifter där misstag är ödesdigra, utvecklas deras telos under 
arbetet. Deras lärande vidgas och fördjupas till dess att de kan anta en 
skräddarmästares fulla identitet. Även för barnmorskorna i Mexiko 
(Jordan 1989) är gången tydlig och oomtvistlig från att vara hantlanga-
re och åskådare till att få ta över uppgifter, som inte riskerar utgången 
men som kommer allt närmare kritiska avgöranden och ansvarstagan-
den, till att slutligen själva kunna genomföra förlossningen. Här sker 
dock lärandet under lång tid och så varsamt inom familjens ram att 
lärlingarna inte själva ser sitt lärande. Även i övrigt visar Lave och 
Wenger (1991) genom exempel, där individerna skolas in i en verk-
samhet som de ser som önskvärd och eftertraktansvärd, hur dessa ge-
nom att successivt lära mer och anförtros allt svårare uppgifter så små-
ningom når full kompetens inom sina områden. 
 
Lave och Wenger (1991) betonar att begreppet legitimt perifert delta-
gande är odelbart, det går inte att ta bort något av de tre orden i be-
greppet, inte heller att tala om ett delvis legitimt eller delvis perifert 
deltagande. Som jag tolkar dem är legitimt och perifert, eller snarare 
rörelsen från periferi till fullt deltagande, faktorer som avgör hur läran-
det utfaller. För att det skall kunna äga rum ett lärande krävs en upp-
byggd struktur som leder nykomlingen mot fullt deltagande. En viktig 
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och avgörande faktor för hur lärandet utvecklar sig ser jag i det legiti-
ma deltagandet. I Lave och Wengers exempel är detta deltagande inte 
bara accepterat och godkänt av båda parter, det är dessutom önskvärt 
från båda parter. I vart och ett av dessa sammanhang står det klart att 
yrket och dess företrädare önskar och behöver den arbetskraft som 
nykomlingarna kan stå för och för dessa erbjuds attraktiva yrkesutbild-
ningar. Mästarnas och lärlingarnas mål överensstämmer och ofta har 
detta även gjorts tydligt i en form av överenskommelse eller kontrakt. I 
Latitud är detta inte fallet, kooperativets mål är oklart och för dem som 
kommit dit har de flesta hänvisats dit genom arbetsförmedling eller 
annan myndighet och då i form av en arbetsmarknadsplacering. Placer-
ingen utgör inget mål i sig och är inget attraktivt val och inte heller för 
kvinnorna är arbetsplatsen eftersträvansvärd.  
 
I Lave och Wengers exempel är det tydligt att legitimitet inte enbart 
avser att noviserna har arbetsplatsens tillåtelse att komma till hand-
lingsgemenskapen utan att de själva har valt att komma dit. I vissa fall 
har det varit ett attraktivt val, som för skräddarlärlingarna eller Hut-
chins (1993) styrmanskandidater, i andra fall mera nödtvunget som för 
skadereglerarna, men i samtliga fall har novisen själv fattat ett avgö-
rande beslut. Närvaron i Latitud är legitim från arbetsplatsens sida, 
men inte alltid från deltagarna sida. Valet att komma till Latitud är i så 
gott som samtliga fall orsakade av en tidigare brist eller förlust. De 
som kommer dit har mycket få andra valmöjligheter och ser sig i flera 
fall till och med tvingade eller lurade dit, såsom Vera, Erik och Lasse. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte är någon av dem 
som inte hellre hade önskat sig vara någon annanstans. Även om Lati-
tud i fråga om kvinnorna är ute på den öppna arbetsmarknaden är det 
ändå så färgat av att också vara ett integrations- och arbetsmarknads-
projekt och så sammanblandat med samhällets arbetsmarknadsåtgärder 
att det för dem inte utgör ett attraktivt val. De talar alla om att deras 
vistelse där är tillfällig och att de väntar på ett tillfälle att göra något 
annat. Enda undantagen är Karin och Fatima, som båda är medvetna 
om svårigheten att få ett annat arbete och Karin är dessutom nöjd med 
de villkor hon uppnått inom kooperativet. De irakiska männen har ock-
så i flera fall vistats flera år på arbetsplatsen och för dem kan det vara 
fråga om att de inte tror sig om att kunna få ett annat arbete. Det har 
också framgått när jag talat med dem att t ex Habib inte förstått vilka 
anställningsvillkor han har. För merparten kan man ifrågasätta om ar-



Konklusioner 

269 
 

betsplatsen har full legitimitet i deras ögon, och att detta kan vara en 
viktig orsak till att de i flera fall inte stannar längre på arbetsplatsen än 
vad som är nödvändigt. 
  
Centralt i Lave och Wengers (1991) teori befinner sig strukturen och 
den tydliga lärandegången. Genom denna ges alla nybörjare tillgång 
till samma lärande och genom denna formas noviserna till en ny identi-
tet. Själva processen och tiden som de är i lärande och den procedur 
som detta innebär gör att de växer in i en ny identitet. Denna struktur 
börjar med perifera uppgifter, men med full insyn i verksamheten för 
att kunna lära och förstå, och leder sedan vidare från rutinuppgifter till 
alltmer komplicerade och ansvarsfulla uppgifter för att slutligen, i och 
med att nykomlingen fått lära allt, även samtidigt nå det fulla delta-
gandet. Inom Latitud kan jag inte identifiera ett centrum, det finns ing-
en institutionaliserad lärandegång, där en nykomling kommer in och 
slussas vidare från periferin mot ett centrum där de behärskar ett yrke 
eller helt och fullt inträder i en ny identitet. Inom Latitud rör sig hela 
tiden människor, som kommer dit för kortare eller längre perioder, ofta 
tidsbestämda i förväg som för de män som kommit på olika former av 
placeringar. Andra, såsom flera av kvinnorna, kommer för att arbeta 
under en tid och försvinner sedan till andra arbeten. Människor rör sig 
där på olika villkor och under olika förutsättningar, några blir kvar 
längre och betraktas som anställda medan andra vistas där under en 
kort period. Inom kooperativet finns förutom städningen heller inget 
tydligt eller klart yrkesfält, som människorna förutsätts lära sig helt 
och fullt. Det är därför ingen tillfällighet att det är Karin som liksom 
skräddarlärlingarna har lärt sig yrket till fulländning, men det är också 
bara hon som har tillträde till yrkets alla aspekter. För de övriga som 
städar finns det möjlighet att lära sig hantverket men inte att själva 
planera sina dagar eller att ansvara för kontakter med uppdragsgivarna. 
För männen finns ingen struktur som leder mot ett yrke, då kooperati-
vets uppgifter utgörs av sysslor som behöver göras men som varken är 
lönsamma eller ses som professionella. Kooperativet präglas av att det 
är ett projekt som startas för att ge sysselsättning åt arbetslösa och in-
vandrare, det har inte tillkommit därför att marknaden sett ett behov av 
en viss kompetens eller vissa produkter. Istället söker kooperativet 
efter uppgifter som kan passa gruppen av män, som av olika anled-
ningar inte är attraktiva på arbetsmarknaden. Följden blir att de arbeten 
som står till buds är av den karaktären som både Elias och Erik konsta-
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terat, nämligen okvalificerade och består av flyttningar, magasinering-
ar, byte av brandvarnare, röjning av sly och sopsortering. Även om 
Wenger (1990, 1998) talar om att omsättningen bland skadereglerarna 
är hög stannar dock merparten flera år på arbetsplatsen och lär under 
denna tid att hantera allt mer avancerade uppgifter. För att kunna lära 
under flera år krävs emellertid tillgång till uppgifter, som blir alltmer 
krävande och svårforcerade och dessa är det brist på inom kooperati-
vet. Även om någon har tillbringat flera år inom Latitud, såsom flera 
av de irakiska männen hade gjort, utför de fortfarande samma sorts 
uppgifter som under studiens första observationer och dessutom utför 
de arbetet i grupp under någons ledning. De flesta som kommer till 
kooperativet är där under en begränsad tid och är medvetna om detta 
från början eller väljer att stanna en kort tid och kan också av detta skäl 
inte gå igenom en längre lärandegång. Frågan är dock vad som är hö-
nan eller ägget, flera kanske skulle stanna längre om de fick möjlighet 
att gå igenom en lärandegång från att vara novis till att bli yrkeskunnig 
 
Vad är då centrum i Latitud? Det kan inte relateras till lärande av en 
yrkesprofession och att ha nått centrum då man följt en fastlagd struk-
tur och befunnits fullärd. De flesta av dem som kommer till Latitud 
kommer aldrig till något centrum utan befinner sig hela tiden i en ut-
kant. Några andra skulle kunna kallas varaktiga eller en kärna och där 
befinner sig Elias och Karin. De är också de enda, vid sidan av Urban, 
som rör sig på egen hand och som kan planera sitt arbete och som har 
kontakt med dem som använder deras tjänster. Arbetsplatsen har emel-
lertid inte den strukturen att alla kan nå dit utan när Karin och Elias har 
nått den positionen är den vägen därmed stängd för de övriga, såvida 
inte kooperativet kan förändras så att man utför fler kvalificerade ar-
betsuppgifter. I och med att alla inte kan nå någon form av centrum 
uppstår också individuella mönster, där Karin och Elias genom sin 
energi och egna lärandestrategier har kunnat utveckla lärande och få 
tillgång till mera självständiga uppgifter, medan andra intar andra posi-
tioner. Man kan inte tala om generella mönster som i skräddarverkstä-
derna där alla följer samma bana utan här blir utfallet individuellt. Hos 
Lave och Wenger (1991) är centrum förbundet med att lärlingarna 
uppnår full yrkeskompetens, medan det inom Latitud inte går att tala 
om kompetens på samma sätt. Här finns människor som har haft olika 
yrken och nu utför olika uppgifter inom kooperativet och en del av 
dem gör det bra medan andra har en lägre ambitionsnivå.  
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En grund för att kunna hävda att lärande sker genom att människor föl-
jer en struktur där enkla och rutinartade uppgifter successivt ersätts av 
mera komplicerade och krävande moment är, dels att såsom i teorin 
kring det situerade lärandet se att lärande sker i samhällelig praktik i 
arbete och vardag, dels att göra en kvalitativ skillnad mellan lärandets 
innehåll. Enligt Dreier (1999a, 2000) måste ett lärande ha bäring utanför 
själva lärandesituationen för att ha en kvalitativ betydelse och kunna 
komma till användning i en persons deltagarbana i en annan eller för-
ändrad kontext. Dreier (2000 s. 89) talar om lärande som innebär att 
individen kan ändra sin uppfattning och sitt handlande inte bara i läran-
desituationen utan också i andra sammanhang och i andra situationer 
och att detta är ett kriterium på ett lärande, som kan ha en avgörande 
betydelse för individen. Vi lever alla i och deltar i flera skilda samman-
hang och vårt lärande har en central roll både för att kunna agera, på-
verka och delta i dessa kontexter och för att kunna hantera en daglig 
livsföring med deltagande i olika kontexter. Lärandet är också en förut-
sättning för att kunna genomdriva våra personliga ställningstaganden, 
som innebär att vi under livet strävar efter att förändra och utveckla vårt 
deltagande i en kontext eller få tillträde till nya kontexter. För att en 
arbetsplats skall ge detta lärande krävs då möjlighet att pröva nya och 
även alltmer komplicerade arbetsuppgifter, att lära genom avancemang 
såsom skräddarlärlingarna gjorde i Laves studie. Individen måste få 
möjlighet att pröva sig själv, sina uppfattningar och sin förmåga i att 
utföra uppgifter i en samhällelig praktik för att kunna lära vidare och 
införliva detta lärande med en förändrad bild av sig själv och sin identi-
tet.  
 
För mig innebär detta att den teori om legitimt perifert lärande, som jag 
valt för att studera lärandet inom Latitud, framhäver hur strukturer för 
avancemang genom alltmer komplicerade och kunskapskrävande upp-
gifter saknas inom kooperativet. Istället för att finna en tydlig bana mot 
ett centrum dit alla når efter att ha startat från periferin, kan jag varken 
urskilja centrum eller periferi och jag konstaterar att varje individ följer 
sin egen lärandebana. Avgörande, för att mitt exempel skiljer sig så från 
merparten av de exempel som Lave och Wenger (1991) refererar till, är 
att inom Latitud råder en långt gående arbetsdelning. De mera ansvars-
fyllda och komplicerade uppgifterna ägs av projektsamordnaren och 
Karin och även de återstående uppgifter som kan ge variation och viss 
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självständighet har blivit förbehållna andra som kommit in tidigt i koo-
perativet. Lave och Wenger har emellertid ett exempel, slaktarlärlingar-
na i Marshalls (1972) studie tvingas kvar i en maktlös och perifer situa-
tion på grund av långt gående krav på kostnadseffektivitet, vilka inte ger 
utrymme för att låta lärlingarna lära genom att följa en lärandegång. 
Lave och Wenger har visat i sina övriga exempel att, även om det i 
stunden råder arbetsdelning, kommer dock alla i sinom tid i åtnjutande 
av hela skalan av arbetsuppgifter. I kooperativet stannar det emellertid 
för de flesta vid återkommande rutinarbete och för männen dessutom i 
grupp under överinseende.  
 
Lave och Wenger (1991) bygger även sin teori på antagandet att de 
som kommer in nya är noviser, som lärs till att bli fullvärdiga i ut-
övandet av ett yrke och i en yrkesidentitet av dem, som redan finns i 
den sociala praktiken. Detta ser jag inte heller stämma i mitt exempel. 
Arbetet i Latitud utgörs av uppgifter, som de flesta redan tidigare har 
utfört i sina liv. Elias och Erik säger båda att de inte har genomgått 
något yrkesmässigt lärande och i likhet med de flesta andra kan de gå 
in i arbetet och utföra det tillfredsställande omedelbart utan någon upp-
lärningsperiod. För kvinnorna är det en förutsättning för kooperativets 
lönsamhet och överlevnad att de genast kan utföra arbetet tillräckligt 
snabbt och noggrant. De som inte kan göra detta skiljs av från arbets-
platsen, så snart man blivit medveten om att de inte uppfyller dessa 
krav. För de flesta av kvinnorna innebär inte det fortsatta arbetet att de 
fördjupar sina kunskaper, då arbetet innebär mer av samma uppgifter 
och inte ger tillräcklig variation för att de skall få tillfälle till ett läran-
de av att hantera nya material och maskiner. Schulz (2005) kritiserar 
Lave och Wenger för att inte ta hänsyn till att nykomlingar ofta bär 
med sig såväl erfarenhet som kunskap till arbetsplatsen. Lave och 
Wengers (1991) exempel är hämtade från tider och situationer då lä-
randet helt förväntas ske i den sociala praktiken, medan Wenger 
(1990,1998) och även Österlund (1996) beskriver en verksamhet där 
de formella meriterna har betydelse och de nytillkomna måste genom-
gå en formell utbildning, som även av företagens ledning anses vara 
den som ger kompetens för arbetet. Kooperativet Latitud lever sitt liv i 
ett land och en omgivning där den formella kompetensen, bevisad med 
betyg och diplom över genomgångna utbildningar, är avgörande för 
möjligheten att få de flesta arbeten inom yrkeslivet. Latitud är också en 
del i detta. Karin är genom sin formella utbildning i lokalvård certifie-
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rad, en certifiering som hon underhåller genom att utöka och uppdatera 
den, och hon hänvisar till den som en garanti för sin professionalism. 
Per erbjuds fast anställning när det framkommer att han har licens, det 
vill säga papper på att han får utföra viktiga arbetsuppgifter såsom 
rörmokeriarbete. Elias, som saknar papper på sina examina och yrkes-
erfarenheter från Irak är mycket noggrann med att få ett körkort som 
visar att han behärskar svenska språket. Karin talar även om sin utbild-
ning, som att hon där fick lära regler för städning, regler som ligger till 
grund för hennes praktiska tillämpning och utforskande av hur hon kan 
gå vidare och utveckla sina kunskaper. Bristen på varierande arbets-
uppgifter gör att få av de andra har möjlighet att utveckla den expertis 
som Karin har kunnat göra, men hon ser själv sin utbildning som kvali-
fikationen och grunden för sitt lärande. 
 
Det finns ingen bestämd lärandegång inom Latitud såsom i Lave och 
Wengers studier. Arbetet, som utförs är av den arten att alla har utfört 
dessa eller likartade arbetsuppgifter tidigare i sina liv och de går där-
med rakt in i arbetet. De flesta kan inte heller identifiera ett ytterligare 
lärande. När det finns mera avancerade uppgifter utförs de av några få 
och alla kan alltså inte nå dessa uppgifter i en lärandegång. Därmed 
blir det svårt att tala om fullt medlemskap, då jag uppfattar Lave och 
Wenger som att de med fullt medlemskap menar detsamma som att 
individen har nått till toppen av kunskapsstegen. 
 
Lave och Wengers antaganden om en homogen social praxis, där novi-
sen slussas in i för att genomgå en fastlagd lärandegång, vilken avslutas 
med att han från sin ursprungligen perifera, men legitima position, når 
expertis och fullständigt medlemskap, stämmer inte med mitt exempel. 
Tvärtom krackelerar den på flera punkter. Jag kan inte identifiera en 
homogen social praxis, de som kommer är inte noviser och de som finns 
där är inte experter i den praktik som utövas inom kooperativet, med 
undantag för Karin. Städningsarbetet är också den del av kooperativets 
verksamhet, där det finns möjlighet för någon att utveckla professionali-
tet och fördjupning av kunskaper. Inom det fältet är uppdragen, om man 
ser till helheten, så varierande att Karin har kunnat vidmakthålla och 
utveckla sina kunskaper, men detta beror också på att hon själv väljer att 
ta sig an de mest utmanande arbetsuppgifterna. Några av de andra kvin-
norna kräver å andra sidan att bara arbeta med en viss sorts städning och 
andra hänvisas till de arbetsuppgifter, som på det sättet blir bortvalda 
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därför att de är både tunga och enahanda. Inom männens område domi-
nerar uppgifter, som dels är regelbundet återkommande, såsom kontroll 
av soprummen, dels är frekventa och innehåller sinsemellan lite varia-
tion såsom flyttningarna och magasineringarna eller röjning av sly. 
Även här har någon, i detta fall Elias, fått tillgång till de uppgifter som 
kan göras självständigt.  Det finns ingen fastlagd lärandegång i koopera-
tivet, som garanterar att alla får möjlighet att pröva och lära av alla ar-
betsuppgifter, som förekommer. Det råder även brist på stoff att lära, då 
så många av uppgifterna är både enkla och återkommande. Det finns 
ingen väg från novis till expertis att gå, redan från första stund kan de 
tillräckligt mycket för att gå in i arbetet och utföra det på ett tillfreds-
ställande sätt.  
 
Lave och Wenger (1991 sid. 36) säger emellertid att deras teori även 
kan användas för att visa hur individer hålls kvar i en perifer position 
och aldrig når till ett fullt deltagande. Så vitt jag kunnat utläsa för de 
inte denna diskussion vidare och de diskuterar inte vilket annat lärande 
som sker i en perifer position, som aldrig når ett fullt deltagande. Detta 
kan naturligtvis bero på att de har fokus på lärandet i arbete och till ett 
fullvärdigt deltagande i kraft av ett professionellt kunnande. De framhä-
ver emellertid att legitimt perifert deltagande är ett analytiskt begrepp 
för att förstå lärandet, och som sådant har det fungerat i studien av arbe-
tet och människorna i Latitud för att förstå och lyfta fram förutsättningar 
och hinder för lärande.  
 
Inom Latitud råder brist på arbetsuppgifter, som ger en kompetens att 
kunna utvecklas inom arbetsplatsen eller att agera utanför kooperativet. 
Detta innebär att för de flesta ges få tillfällen till lärande av det kvalita-
tiva slag, som ger dem tillträde till mera kvalificerade uppgifter inom 
kontexten Latitud. Inte heller ger arbetet inom kooperativet dem kompe-
tens att söka nya arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Detta förstärks 
av de hinder och gränser som byggts upp och som hindrar män och 
kvinnor, svenskfödda och invandrare från att dela på arbetsuppgifter 
och från att pröva uppgifter som anses tillhöra en viss grupp.   

Latitud i egenskap av handlingsgemenskap 
Om jag nu inte kan finna att kooperativet Latitud erbjuder den struktur 
och väg till lärande som erfordras för att de, som vistas där skall ge-
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nomgå en och samma lärandebana, hur står det då till med kooperativet 
i egenskap av en handlingsgemenskap? Kan jag hävda att kooperativet 
utgör en handlingsgemenskap? Wengers (1990, 1998) studie av skade-
reglerarnas vardag inom ett stort försäkringsbolag har tjänat som åskåd-
liggörande av begreppet handlingsgemenskap, där människor delar en 
gemensam praktik. En praktik som är grunden för deras skapande av 
mening, av deras gemenskap och deras lärande och identitetsskapande i 
arbetet och som är en plats för lärande och social reproduktion av kun-
skap. De fyra komponenterna praktik, mening, gemenskap och identitet 
är beroende av varandra och samverkar med varandra och om någon av 
dem förändras påverkas även de övriga. Om någon eller några kompo-
nenter är svaga innebär det att även grunden för de övriga försvagas och 
om någon förstärks innebär det att även de andra tre får förutsättningar 
att växa. Man kan se detta såväl när det gäller enskilda individer och 
deras ageranden, som när det gäller arbetsplatsen i sin helhet.  
 
I grunden för de övriga komponenterna ligger praktiken, det är den som 
bildar fundament för den mening som formuleras och den gemenskap 
som byggs. Inom kooperativet Latitud innebär den fast lagda arbetsdel-
ningen att de uppgifter, som erbjuds flertalet, är av rutinkaraktär. Inom 
kooperativet har en tydlig hierarki utvecklats där självständiga och vari-
erande uppgifter utförs av några få, medan flertalet inte själva kan pla-
nera sin dag och begränsas till samma återkommande uppgifter. Medan 
kvinnorna ofta arbetar under stress och deras arbete kontrolleras, utförs 
männens arbete i lugn takt, i grupp och under ledning. Arbetet rymmer 
inte heller intrikata problem som kräver en inventering av deras gemen-
samma kunskapsbank eller en överenskommelse om hur problemen 
skall lösas, vilket i sin tur skulle kräva att arbetsgruppen upprättar och 
vidmakthåller ett gemensamt minne. Bristen på mera avancerade upp-
gifter innebär istället att det uppstår konkurrens om dessa, liksom om de 
mindre tunga och mer varierande städuppdragen. Praktiken kräver alltså 
inte att man bygger en handlingsgemenskap. Istället motverkar arbets-
delningen förutsättningarna att bygga en gemenskap. 
 
Gemenskapen mellan skadereglerarna i Wengers studie är stark och 
hjälper dem att klara av sitt arbete och i denna gemenskap förvaltar och 
utvecklar de tillsammans kunskap, samtidigt som de formar en intersub-
jektiv förståelse av arbetet och dess innehåll. I kooperativet bildas mind-
re gemenskaper, varav några är täta och nära såsom mellan Anna och 
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Maria, liksom mellan Karin och Fatima. Andra mindre gemenskaper är 
naturliga och grundar sig på att deltagarna delar kultur, språk och erfa-
renheter såsom för männen från norra Irak. Någon gemenskap i det var-
dagliga arbetet mellan samtliga i kooperativet finns dock inte, då grän-
serna upprätthålls mellan män och kvinnor, gamla och unga, svenskar 
och dem som är födda och uppvuxna i andra länder och kulturer, även 
om kontakter finns mellan grupperna. Tydligast är gränsen mellan kö-
nen, som befästs genom att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter, 
olika arbetsförhållanden och arbetstider.  
 
Enligt Lave och Wenger inlemmas de nytillkomna i handlingsgemen-
skapen. Inlemmandet innebär att det redan finns en fungerande hand-
lingsgemenskap på arbetsplatsen som är redo att ta emot nykomlingar 
och föra in dessa i handlingsgemenskapen. I kooperativet Latitud har 
jag haft anledning att ifrågasätta om det finns en homogen handlings-
gemenskap, snarare har jag identifierat en antal små handlingsgemen-
skaper omfattande ett par individer. Dessa är inte heller alltid, såsom 
Anna och Maria inställda på att ta emot och inlemma någon ny delta-
gare utan värnar istället om sin rätt att få arbeta tätt tillsammans. Andra 
grupper är lösare eller har bara gemensamt att de delar arbetsuppgifter 
och en otillfredsställelse över arbetet, såsom Elin och Vera och det är 
heller ingen grund för att inlemma nya medlemmar. Andra knyts sam-
man av personliga relationer och språk och sedvänjor som är i minori-
tet inom arbetsplatsen såsom de irakiska männen och de kan tänkas 
inlemma nya medlemmar förutsatt att dessa delar deras språk och kul-
tur. Karin och Fatima kan emellertid tänkas ta sig an nya medlemmar, 
men detta sker i första hand därför att det ingår i Karins uppgifter så-
som ansvarig för städarbetet snarare än i de bådas handlingsgemen-
skap. Ett inlemmande kräver stabilitet och kontinuitet i den befintliga 
handlingsgemenskapen både för att ha något att inlemma i och för att 
kunna genomföra detta. Ett inlemmande är något annat än att ge en 
introduktion eller överföra instruktioner, det handlar om att överföra 
kunskaper, historia och erfarenheter. Det kräver närvaro och engage-
mang av de tidigare medlemmarna i handlingsgemenskapen såväl i 
relation till dem som kommer nya som till den existerande sociala 
praktiken. Inlemmandet innebär att de som redan finns på plats har 
kunskap och historia att förmedla och att de håller dessa levande ge-
nom sitt aktiva arbete och sin närvaro och genom att vara solidariska 
med sin uppgift.  
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Det framgår att människorna inom kooperativet formulerat olika me-
ningar med sin vistelse där. Medan det för Urban, Elias och Karin är ett 
företag, är det för de irakiska männen en försörjning, för andra män en 
tillfällig placering och för de flesta kvinnorna ett tillfälligt arbete medan 
de ser sig om efter ett bättre. Kooperativet utgör i sig en reifikation som 
är svår för dem att tyda och de är hänvisade till att tolka dess förmåga 
att ge utveckling och trygga arbetsvillkor utifrån hur de själva kommit 
dit och från sina tidigare erfarenheter. När Erik tolkade arbetsplatsen så, 
att det blev meningslöst för honom att stanna kvar i den, påverkade det-
ta hans handlingar och han engagerade sig inte längre i hur arbetet skul-
le kunna planeras och utföras på ett bättre sätt. Han såg inte längre Lati-
tud som en arbetsplats som han delade med de andra, utan istället blev 
det viktigt för honom att finna en annan plats där han kunde utveckla sin 
yrkesidentitet, och kooperativet blev nu snarare ett hot mot hans syn på 
sig själv som en kunnig yrkesman. Per däremot, som oväntat fick be-
sked om att han skulle bli fast anställd, fick därmed en mening med att 
arbeta inom kooperativet. Hans identitet i relation till arbetet förändra-
des i och med detta och han agerade nu som arbetsledare för männen 
när de var ute på arbete. En faktor, som påverkar vilken mening såväl 
Erik som Per och andra inom kooperativet finner inom arbetsplatsen, är 
att kooperativet är mångtydbart och tätt sammanvävt med politiska mål-
sättningar och samhälleliga stödfunktioner samtidigt som det presente-
ras som ett självständigt företag. Detta innebär att människor kommer 
dit genom placeringar i arbetsmarknadsåtgärder, som praktikanter och 
som arbetssökanden. Redan innan människor anlänt dit har arbetsplat-
sen olika innebörder för dem, och när de sedan är där arbetar de på olika 
villkor.  
 
För skräddarlärlingarna är identitetsbyggandet till att bli skräddare 
självklart och önskvärt, medan skadereglerarna gärna ser sig som tillfäl-
liga gäster på arbetsplatsen. Inom Latitud är det enbart Karin av kvin-
norna, som med stolthet talar om sig själv som kunnig och professionell 
lokalvårdare och det är endast hon som talar om ett lärande inom yrket. 
Fatima, som i sitt hemland varit hälsovårdstjänsteman, är stolt över att 
hon själv utför sitt arbete i kooperativet noggrant och väl, men hon utta-
lar inte stolthet över arbetsuppgifterna, och de övriga kvinnorna talar 
alla om att de vill göra något annat och att de är på väg. Arbetet och 
vistelsen i Latitud leder inte heller till ett åtråvärt yrke eller meriterar 
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vidare till nya anställningar. Det ger därför inte heller näring till en öns-
kan att identifiera sig med arbetet eller arbetsplatsen. Även de män som 
har en tidigare yrkesidentitet, såsom Erik och Lasse söker sig tillbaka 
till den så snart de ser en möjlighet. Till och med Elias, som i koopera-
tivet ser ett företag som han vill utveckla, talar om sig själv i sin tidigare 
yrkesidentitet som rektor och uppfattar inte att han har lärt något yrkes-
mässigt inom kooperativet. 
 
Wenger (1998) formulerar fjorton komponenter som han anser skall 
utmärka en handlingsgemenskap. 
 

1. sustained mutual relationships – harmonious or conflictual 
2. shared ways of engaging in doing things together 
3. the rapid flow of information and propagation of innova-

tion 
4. absence of introductory preambles, as if conversations and 

interactions were merely the continuation of an ongoing 
process 

5. very quick setup of a problem to be discussed 
6. substantial overlap in participants´ descriptions of who be-

longs  
7. knowing what others know, what they can do, and how they 

can contribute to an enterprise 
8. mutually defining identities 
9. the ability to assess the appropriateness of actions and 

products 
10. specific tools, representations, and other artefacts 
11. local lore, shared histories, inside jokes, knowing laughter 
12. jargon and shortcuts to communication as well as the ease 

of producing new ones 
13. certain styles recognized as displaying membership 
14. a shared discourse reflecting a certain perspective of the 

world (Wenger 1998, s 125 f.) 
 
Han säger också att dessa fjorton punkter innebär att de tre karakteristi-
ka som han tidigare angivet, nämligen ett ömsesidigt engagemang, ett 
gemensamt projekt och en delad repertoar måste finnas i hög grad inom 
arbetsplatsen för att dessa punkter skall kunna vara uppfyllda. Det är 
enkelt att konstatera att Latitud inte uppfyller många av dessa fjorton 
krav. Samtidigt finner jag att Wengers krav innebär att det finns många 
arbetsplatser som inte kan leva upp till kraven, något som även Boud 
och Middleton (2003) finner i en studie av fyra olika arbetsgrupper. 
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Även om de fjorton punkterna som Wenger formulerar finns i samma 
bok som de tre tidigare formulerade komponenterna kan man konstatera 
att han här går utanför det möjliga och snarare har formulerat en önske-
lista. Tidigare (1990) talar han om att i byggandet av en gemenskap 
ingår att bygga upp och vidmakthålla ett gemensamt minne, att bygga 
en gemensam praktik och dela ett perspektiv på sitt arbete och sin prak-
tik. Ur detta har han sedan utvecklat och formulerat tre karakteristika, 
vilka fortfarande överensstämmer med teorin om lärande i en social 
kontext. När han sedan formulerar de fjorton punkterna förefaller han 
dock vara på väg att lämna forskarrollen och på väg mot ett normativt 
sätt att förespråka hur en arbetsplats skall byggas, något som han också 
senare utvecklat (Wenger, McDermott och Snyder 2002), vilket också 
Barton och Tusting (2005) kritiserat honom för. Wenger har även kriti-
serats för att inte beakta den roll som makt och konflikter inte sällan 
spelar inom en handlingsgemenskap (Keating 2005, Guzman 2008) och 
inte heller beaktat genusaspekter (Salminen-Karlsson 2006). Tusting 
(2005) hävdar att teorin kring lärande i en handlingsgemenskap behöver 
en teori kring språket som ger möjlighet att analysera språkets roll i den 
sociala praktiken och även Rock (2005) visar hur studiet av språket kan 
berika perspektivet och utmana den bild av homogenitet som ofta ges av 
handlingsgemenskaper. 
 
 Såsom framgår av ovanstående är de fyra komponenterna, praktik, me-
ning, gemenskap och identitet beroende av varandra och lika väl som de 
kan samverka och förstärka varandra så kan de även, såsom i kooperati-
vet bilda en negativ cirkel, där de undergräver och försvagar varandra. 
Detta förstärks av att gruppen är så heterogen och följden blir att Latitud 
knappast kan sägas utgöra en handlingsgemenskap för reproduktivt lä-
rande och bevarande av kunskap, då det inte utgör en praktik som ger 
underlag för ett gemensamt lärande och upprätthållande av kunskap. 
Det finns inte heller en gemensam mening med tillvaron på arbetsplat-
sen, det finns inte en gemenskap som berör alla och arbetet leder inte 
heller till en önskvärd och hållbar yrkesidentitet. Detta innebär dock inte 
att jag finner att Wengers definition av handlingsgemenskap inte är till-
lämplig för min studie. Tvärtom kan man säga att jag har i min studie, 
där jag utgått från Wengers definition och analys av en handlingsge-
menskap, funnit att kooperativet Latitud utgör en arbetsplats som visar 
brister i så många avseenden att den därför inte kan fungera som en 
konstruktiv handlingsgemenskap, där samtliga individer bereds möjlig-
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het att lära och utvecklas i den dagliga praktiken. Wengers definitioner 
och teorier fungerar, som jag ser det i analysen av Latitud, genom att ge 
förklaringar till varför Latitud inte kan sägas utgöra en handlingsgemen-
skap, som ger förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet för 
flertalet av dem som arbetar i den. 

Latitud som plats för lärande 
Lave och Wenger (Lave och Wenger 1991, Wenger 1990, 1998) byg-
ger sina teorier på ett antagande att arbetsplatser är homogena sociala 
praktiker, där nykomlingar slussas in på likartade villkor. Även hos 
Wenger (1998) är praktiken klart formulerad och avgränsad med tydli-
ga markeringar för olika steg som skall passeras i utvecklingsgången, 
mycket fasta gränser för hur saker skall utföras och vad som är önsk-
värt och icke tillåtet att göra inom den sociala praktiken. Den nytill-
komne inlemmas i denna redan fungerande sociala praktik enligt Lave 
och Wenger. Detta är kärnan i teorin kring legitimt perifert deltagande, 
det finns redan en klar och tydlig, enhetlig social praktik och det de 
nytillkomna lär finns inom denna sociala praktik. De är okunniga innan 
de kommer till praktiken och efter sin tid där har de lärt att bli kunniga 
i det som är praktikens innehåll. I inlemmandet infogar sig novisen i 
den sociala praktik dit de kommer.  
 
Mitt första syfte med denna avhandling var att undersöka hur ett ar-
betsmarknadsprojekt som kooperativet Latitud ter sig som miljö för 
lärande och jag har kunnat konstatera att kooperativet inte erbjuder en 
miljö som är strukturerad på så sätt att nykomlingen erbjuds ett legitimt 
perifert deltagande som leder till ett fullt deltagande. Likaså har jag 
funnit att kooperativet inte fungerar som en homogen och samlad hand-
lingsgemenskap, där samtliga medlemmar får tillgång till en daglig 
praktik, som kan främja ett reproduktivt lärande och bevarande av kun-
skap och där nya medlemmar kan inlemmas.  
 
Mitt andra syfte med denna avhandling var att problematisera de teore-
tiska verktygen, när de används i ett fall av detta slag eller uttryckt i en 
enkel och tydlig fråga: Fungerar Lave och Wengers teorier kring legi-
timt perifert deltagande och lärande i en handlingsgemenskap i mitt 
exempel? Här har jag kunnat konstatera att teorin kring legitimt perifert 
deltagande påvisar att Latitud saknar grundvalen av en tydlig struktur 
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för lärande, utveckling och ansvarstagande. Jag har inte heller kunnat 
identifiera vad ett fullt deltagande innebär och var ett möjligt centrum 
finns inom kooperativet, där man istället finner en långt gående arbets-
delning och brist på avancemangstrappa. Lave och Wenger (1991) po-
ängterar själva att det inte går att ta bort delar av begreppet och inte 
heller att tala om gradskillnader i hur legitim eller perifer en deltagare 
är, däremot om att teorin är användbar som ett analytiskt begrepp för att 
förstå och förklara lärande (Lave och Wenger 1991, s. 40), och så måste 
jag konstatera att teorin har tjänat sitt syfte för mig. Däremot anser jag 
att det varit fruktbart att följa individer i deras deltagarbanor liksom att 
använda mig av begreppet telos, såsom Österlund (1996) använt detta 
för att följa vad människor lär och hur detta lärande lägger grund för 
nytt lärande. Genom att använda det ser jag att lärandets ontologiska 
aspekt har betonats, det som individen lär har stor betydelse för den hon 
är och blir, liksom att begreppet ger möjlighet att följa människor och 
deras lärande under en längre tid. 
 
Beträffande lärande i en handlingsgemenskap har jag funnit att teorin 
givit mig redskap att förklara varför Latitud inte utgör en sammanhållen 
handlingsgemenskap så som Laves skräddarverkstäder (Lave och 
Wenger 1991) och Wengers (1990, 1998) försäkringsbolag gör. Dock 
innehåller mitt första syfte ytterligare en fråga, nämligen: Vad lär sig de 
människor som arbetar inom en arbetsorganisation såsom kooperativet 
Latitud? Här är Dreiers (2000) distinktion mellan lärande av kvalitativt 
olika slag central, då han hävdar att det lärande som har en särskiljande 
och utvecklande kraft är det lärande som förändrar våra synsätt och för-
utsättningar att agera och vara kompetenta. Detta kan gälla såväl i en 
kontext där vi redan befinner oss, lika väl som i nya kontexter dit vi får 
tillträde genom vårt lärande. Även denna fråga har jag sökt svara på 
med utgångspunkt från arbetsplatsen Latitud i dess egenskap av miljö 
för lärande. Jag har kunnat konstatera att kooperativet erbjuder få ar-
betsuppgifter som människorna inte utfört tidigare i sina liv och därmed 
redan kan och inte heller finns en struktur uppbyggd för lärande genom 
avancemang. Däremot visar Elias lärande av det svenska språket och 
kulturen att det finns möjligheter för lärande även i Latitud, vilket vid-
gar hans deltagande i det svenska samhället i kontexter utanför koopera-
tivet. 
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De verktyg som Lave och Wenger erbjudit är emellertid inte tillräckliga 
för att förklara varför de individer som jag följt i Latitud lär så olika. I 
följande kapitel söker jag därför förklara varför de individer som arbetar 
inom Latitud lär olika, vilket även innebär en ytterligare problematise-
ring av Lave och Wengers teorier. 
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Kapitel 11. Vem lär vad inom Latitud – 
med fokus på individernas lärande 

Jag har i föregående kapitel diskuterat hur de fyra komponenterna 
inom en handlingsgemenskap går in i varandra och påverkar varandra. 
De individer, som ingår i en handlingsgemenskap utgör tillsammans 
grunden för denna, och därmed är även vars och ens deltagarbana och 
lärande förbunden med handlingsgemenskapens bildande och fortbe-
stånd. I detta kapitel utforskar jag närmare vilken roll individens tidi-
gare erfarenheter och upplevelser spelar för dennes lärande. Jag söker 
svara på frågan vad människorna inom kooperativet Latitud lär sig och 
varför deras lärande tar sig så olika riktningar och får så olika innehåll 
och betydelse? 

Samspelet mellan individuella deltagarbanor och 
arbetsplats 
Det mål, som varje individ kan formulera för sig i relation till arbets-
platsen, utgör också grund för den mening som han eller hon ger arbets-
platsen i sitt liv och det lärande som individen uppfattar att arbetsplatsen 
ger utrymme för. Så har Elias formulerat ett mål, där Latitud får me-
ningen av att utgöra en plattform för hans strävanden, och där arbets-
platsen måste utvecklas som företag för att kunna uppfylla hans mål och 
utveckla hans lärande. Det arbete som han åläggs att utföra innebär ing-
et nytt lärande i ett yrkeskunnande, men för att kunna vara med och 
påverka framtiden måste han lära sig det svenska språket och hur man 
tänker och agerar i det nya landet, vilket blir målet för hans lärande. Inte 
heller Erik finner något lärande, som tillför honom något i hans yrkes-
kunnande. För Karin, vars mål är att utveckla sitt professionella kun-
nande får arbetsplatsen mening i att den ger henne plats att göra detta, 
medan Vera, som har som mål att finna ett arbete som intresserar henne 
och som inte sliter ut hennes kropp, finner att detta inte är förenligt med 
arbetet inom Latitud. Detta får också till följd att hon inte ser något lä-
rande som är meningsfullt för henne inom kooperativet. De fyra perso-
nerna intar även olika roller i gruppen och byggandet av en gemenskap. 
Karin, som ser sin framtid i den form som Latitud har, tar ansvar för 
städsektorns arbetsfördelning och uppgiften att föra in andra i det 
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svenska språket, medan Vera som önskar sig därifrån uppträder avvi-
sande och blir alltmer marginaliserad och får allt mindre del i någon 
gemenskap. Erik var aktiv i relationen med de andra och deltog i ett 
gemenskapsbygge fram till dess att arbetet förlorade mening för honom, 
medan Elias söker gemenskap med dem som främjar hans mål och lä-
rande. De fyra personer, vars lärandebanor jag följt, identifierar och 
söker utrymme för lärande inom kooperativet på olika sätt. Elias och 
Karin, som hela tiden finner tillfällen för lärande och som får tillgång 
till en mera varierad praktik har även utvecklat strategier för lärande. 
Även Erik sökte till en början att finna situationer, där han kunde lära, 
men slutade för att söka ett arbete med fler möjligheter till lärande, me-
dan Vera som vill bort från arbetsplatsen inte vill ta till sig de instruk-
tioner hon får om hur hon skall kunna utveckla sig inom yrket. För Ka-
rin och Elias, som ser att kooperativet är förenligt med deras mål är 
också Latitud en arbetsplats som de ser som förenad med deras identitet, 
medan Erik och Vera som har andra mål värjer sig mot att Latitud skall 
ha bäring på deras identitet.  
 
Att forma och upprätthålla en handlingsgemenskap står därmed i rela-
tion till den enskilde individens lärandebana i och med att individen 
formar sin kontext genom sin tolkning och de handlingar som följer av 
denna. Var och en deltar i och är med om att utveckla en handlingsge-
menskap beroende på om detta är förenligt med hans eller hennes mål 
och behov. Detta sker utifrån den tolkning som individen gör av de möj-
ligheter som finns att nå dessa mål och behov genom att agera inom 
handlingsgemenskapen. Jag uppfattar att även Lave och Wenger (1991, 
Wenger 1990, 1998) bygger sin teori på individen, i det att det är indi-
viden som bygger handlingsgemenskaper och som agerar i dessa. Lave 
(1993) säger att den centrala teoretiska relationen är den intersubjektiva 
mellan de individer som deltar i en social relation, och det är i detta som 
handlingsgemenskapen byggs. Individen agerar emellertid gentemot en 
organisation och struktur, som hon måste tolka och som hon kan tolka 
som begränsningar, hinder, möjligheter eller omöjligheter. Samtliga 
exempel som Lave och Wenger och deras efterföljare beskriver behand-
lar individer, vilka befinner sig på arbetsplatser och i situationer, där 
lärande är eftersträvansvärt och nödvändigt i varje fall tills de kan utföra 
sina arbeten på ett effektivt sätt. Detta gäller inte bara skräddarlärlingar-
na utan andra som är under utbildning till ett yrke såsom de blivande 
styrmännen (Hutchins 1993), musikerna (Nielsen 2000), läkarna (Akre 
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och Ludvigsen 2000), butiksförsäljarna (Aarkrog 2003, Hansen 2003, 
Musaeus 2003), smederna (Elmholdt och Winslöv 2000), bagarlärling-
arna (Nielsen 2003a) och snickarlärlingarna (Thomsen Langagergaard 
2003). Även om Bryson m fl (2006) och Coetzer (2007) talar om att 
arbetsplatsen inte önskar att de som arbetar där skall lära så mycket att 
de vill söka nya arbeten är de dock angelägna om att det skall ske ett 
lärande till att kunna sköta arbetet med kompetens. Även de nyblivna 
skadereglerarna (Wenger 1990, 1998), liksom försäljarlärlingarna (Ös-
terlund 1996, 2000) måste lära för att klara av att hantera sin dagliga 
tillvaro och även om båda företagen hävdar att nyrekryterad personal får 
tillräcklig utbildning i en introduktionskurs, inser man ändå att första 
tiden i yrket innebär en inskolning genom att konstruera en intern ut-
vecklings- och lönetrappa och genom att successivt öka kraven på pre-
stationer. Wenger prövar teorin genom att utforska en arbetsmiljö, som 
anses innehålla föga lärande, men kan visa att lärande och tillvaratagan-
de och utvecklande av kunskaper är nödvändigt även i denna arbetsmil-
jö. Österlund öppnar emellertid för att lärande inte alltid sker i den rikt-
ning som förväntas, i detta fall beroende på att en individ har en tidigare 
yrkesidentitet, vilken varken han eller dem han möter, önskar byta ut. I 
de klassiska exempel som Lave och Wenger (1991) anför liksom senare 
hos Wenger (1990, 1998) framstår lärandet hos lärlingarna och nybör-
jarna såsom homogent, alla lär och alla lär samma stoff, fast kanske i 
lite olika takt. Lärandet är även nästan uteslutande skildrat som önskvärt 
och positivt och leder fram till att individen utvecklas till ett självstän-
digt aktivt subjekt, och när skräddarlärlingarna är färdiga mästare startar 
de egna verkstäder. Wenger ger en något mera nyanserad bild, där han 
påtalar att flertalet av skadereglerarna visserligen lär, men inte är nöjda 
med vad de får tillbaka av arbetsplatsen i form av självständighet och att 
undslippa kontroll och stress och därför snart slutar sina anställningar. 
Här ser jag en motsättning i Lave och Wengers teoribildning, då de trots 
att de utgår från individen ändå inte lyfter fram skillnader mellan indi-
vider, skillnader som kan vara följd av tidigare erfarenheter och upple-
velser, temperament och begåvning.   
 
Jag finner också en tveksamhet eller ambivalens i Lave och Wengers 
(1991) teori beträffande miljöns betydelse. Trots att Lave hävdar att 
arbetsplatsens historia inte har samma betydelse som i aktivitetsteorin 
hämtar hon sina exempel från miljöer, där antingen traditioner och hi-
storia givit ramar och format kulturella mönster såsom barnmorskorna i 
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Mexiko (Jordan 1989) och skräddarlärlingarna i Västafrika eller från 
företag med väl utvecklade strukturer och tydliga ramar både för vad 
som ingår i ett arbete och hur det skall utföras. Andra exempel är häm-
tade från praktikplatser inom yrkesutbildningar och är även de tydliga i 
vad som förväntas från den färdiga yrkesutövaren i dennes framtida roll. 
De fasta ramar och strukturer som finns för individerna i alla exempel, 
liksom att exemplen är hämtade från miljöer där lärandet är städse när-
varande och centralt, innebär att individerna mer eller mindre rör sig i 
ett lärandelandskap där de följer en snitslad bana och sällan orienterar 
sig på egen hand, men även vid dessa tillfällen med stöd av sin omgiv-
ning. Även när Lave (2004) beskriver en verksamhet, där deltagarna 
uppvisar en större heterogenitet och där deras vistelse är relativt kort, 
lutar hon sig mot en mycket fast struktur med tydliga lärandebanor, här 
sett såväl som lärande av yrkeskunskaper som fostran av individen. 
 
Den miljö, där jag har hämtat mitt exempel, är av ett helt annat slag. 
Latitud är till omfånget litet, men det är svårt att definiera vad det är för 
slags verksamhet. Det har sitt ursprung i ett projekt, som sedan gått över 
i ett annat, för att gå över i ytterligare ett nytt allt efter som det dyker 
upp möjligheter att anpassa det till en form som kan finansieras med 
EU-medel, kommunala medel eller statliga medel. Varje gång formule-
ras nya mål för verksamheten, gamla tonas ned och nya tillkommer som 
passar för den nya ramen och den nya anslagsmyndigheten. Kooperati-
vet är också beroende av att myndigheter, som ansvarar för placering av 
arbetskraft, ställer sig positiva till verksamheten och fortsätter att ställa 
arbetskraft till förfogande. Eftersom projektet är tidsbestämt, men ett 
mål och villkor är att det skall kunna fortsätta efter det att de statliga 
medlen upphört, byggs dessutom konstruktionen med egen styrelse upp 
och gör bilden ännu mera förvirrad. Kooperativet är allt på en gång, 
kommunalt, statligt och privat. Det utger sig för att vara självständigt 
och att vara en lyckad satsning som bär sina egna kostnader och som har 
givit bosatta i bostadsområdet sysselsättning. Det är den bild som politi-
ker, bostadsföretag, projektledning målar upp i informationsmaterial, 
inför press och media och i de intervjuer jag gjort med dem. Gerholm 
(1985) pekar redan tidigt på hur ett kulturprojekt visas upp med en yta 
utåt som inte överensstämmer med den verklighet som de berörda kän-
ner igen sig i. Även i Latitud är det svårt att i vardagen känna igen den 
bild som ges av politiker och ledning.  
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Till skillnad från de företag och organisationer, som Lave och Wenger 
hänvisar till, ingår kooperativet i ett politiskt sammanhang. Det är resul-
tatet av politiska förhandlingar och beroende av att visa resultat, som 
kan berättiga satsningen och presenteras för representanter för stat och 
kommun. I själva konstruktionen av att utforma projekt ligger även fö-
reställningar om att kunna åstadkomma något mera kreativt, fritt från 
byråkratins hinder och trögflytande vardag (Rövik 2000). Samtidigt har 
också ett projekt en begränsad tid att hinna genomföra de förändringar 
som det är satt att göra, och ofta har man också i ivern att formulera mål 
ställt orimliga fordringar på projektet. Målsättningarna har varierat från 
att göra bostadsområdet mera attraktivt och skapa träffpunkter till att 
arbeta med miljöfrågor, motverka segregation, öka arbetskraftsdelta-
gande, stärka kompetensutveckling och fördjupa vardagskontakter och 
ännu ytterligare uppgifter. Projektet har fått till sin uppgift att lösa pro-
blem som uppstått i samhället genom arbetslöshet, invandring och bris-
ter i samhällsplanering. De uppgifter som ålagts projektet är omöjliga 
för det att lösa och därför är det heller inte någon som bekymrar sig 
över att målen ändras över tid, att vissa mål som setts som viktiga i ett 
skede överges och ett annat betonas under en tid, medan andra överhu-
vudtaget inte berörs. Såväl skräddarverkstäderna (Lave och Wenger 
1991), som försäkringsbolaget (Wenger 1990, 1998) och företaget som 
tillverkar och säljer kontorsmaskiner (Österlund 1996) har en historia 
och tydlig form. De, som kommer dit för att arbeta där, vet redan myck-
et om företagen, de vet varför de finns, vem som är arbetsgivare och 
vilka villkor som gäller för arbetsplatsen. Målen för verksamheterna är 
tydliga för var och en, och alla vet att om företagen inte är lönsamma är 
deras egen anställning och försörjning i fara, och att lönsamheten å sin 
sida är beroende av vars och ens arbetsinsats. Där finns ingen möjlighet 
att ändra inriktning eller att överge målen för en ny verksamhet. Inom 
kooperativet Latitud däremot, är det inte möjligt för flertalet att ens 
fånga upp de vackert formulerade målsättningar som arbetsplatsen har, 
som att motverka segregering i samhället eller att bidra till fördjupade 
kontakter i bostadsområdet.  
 
Projektets övergripande mål är emellertid att öka arbetskraftsdeltagande 
och stärka kompetensutveckling för att öka anställningsbarheten hos 
dem som arbetar i projektet. Kooperativet har emellertid fått mycket 
begränsade resurser för att genomföra de mål, som satts för det. Detta 
beror på och får till följd att man ser arbetet inom Latitud inte bara som 
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medel för att nå målet utan även som själva målet. Om kooperativet kan 
erbjuda arbete till människor, som varit arbetslösa får det också intäkter, 
så att det kan leva kvar efter projekttidens slut och fortsätta att utgöra en 
arbetsplats. Därmed har det löst det övergripande målet, vilket är att ge 
människor arbete. Detta blir under projektets gång det enda målet för 
verksamheten. För att detta skall vara möjligt måste dock de som utför 
ett tillräckligt gott arbete stanna kvar i kooperativet, medan de som inte 
håller måttet inte får sina perioder förlängda eller får sluta. Projektsam-
ordnaren berättar, efter att kooperativet funnits något år, att han nivå-
grupperat dem som då arbetade i Latitud, där de irakiska männen som 
utförde arbetet bra måste stanna kvar medan andra fick passera förbi.  
  
Kooperativet Latitud utgör i egenskap av ett projekt i ett svenskt bo-
stadsområde ett exempel på en verksamhet som är allt och inget på en 
och samma gång, som samtidigt styrs av stat och kommun, som präglas 
av politiska slagord och marknadsekonomi. Det har en yta som talar om 
framgång och lyckad satsning, samtidigt som dess vardag innehåller 
återkommande rutinarbete för de flesta och hårt och tvingande arbete 
för en del som vistas där, liksom bevarande av genussystem och segre-
gation. Det är i sin blandning av allt ett exempel på en postmodern 
verksamhet, så som den beskrivs av Edwards och Usher (2001) i att det 
är en blandning och sammelsurium såväl i form av mål som av ledning 
och även av verksamhet och innehåll. Det innehåller allt och det har 
inga tydliga gränser för sin organisation och sin verksamhet, det har 
inga bestämda och tydliga mål och syften. Kooperativet är även i sin 
etikettering, ett projekt, en form skapad för att inrymma vad som helst.  
 
Kooperativet Latitud är på en gång allt men på samma gång intet, efter-
som det inte ger en tydlig ram eller struktur för dem som finns där att 
förhålla sig till. Det finns heller ingen tydlig lärandebana eller karriär-
väg att följa eller misslyckas gentemot. Hur kooperativet skall uppfattas 
och tydas blir därför en fråga för var och en av dem, som arbetar där. 
Var och en bildar en egen mening med kooperativet och sin vistelse i 
det utifrån sina erfarenheter, förutsättningar, villkor och behov. Koope-
rativet i sig självt är så ogripbart och skiftande att det ger underlag för 
en mängd olika tolkningar. 
 
Det har framgått att de personer som arbetar inom kooperativet Latitud 
tolkar projektet och agerar på skilda sätt. Medan de verksamheter som 
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skildrats i de tidigare studier, som Lave och Wenger hänvisar till (Lave 
och Wenger 1991, Wenger 1990, 1998) kan sägas fungera som en tydlig 
bana och där olika personer formas av de strukturer,  normer och läran-
debanor som finns utlagda i miljön, fungerar Latitud mera som ett pris-
ma där individernas olika tolkningar och handlingar bryts i olika rikt-
ningar och där deras personlighet, temperament, tidigare kunskaper och 
erfarenheter blir utslagsgivande för vilken väg de väljer. För att finna 
stöd för en analys som tar hänsyn till de individuella olikheterna och 
skillnaderna har jag vänt mig till ytterligare forskare som kan leda vida-
re, där jag uppfattar att Lave och Wenger (Lave och Wenger 1991, 
Wenger 1990, 1998) inte längre räcker till. Lave och Wenger har visser-
ligen individen, som grund för sina teorier om lärande såväl beträffande 
legitimt perifert lärande som beträffande lärandet i handlingsgemen-
skap, men när de sedan beskriver praktiker förlorar de individerna. De 
gör dem till mer eller mindre homogen grupp och stödjer sig starkt på 
de strukturer som finns i miljön. Strukturerna utgör ett stadigt och fast 
ramverk, med hierarkier och fasta lärandebanor och mönster för hur 
lärande överförs. Wenger (1998) ser i sin studie hur en viktig artefakt, 
en blankett för uträkning av ersättning, som skadereglerarna använder 
utan att förstå dess innebörd, bryter mönstret av tydliga svar och rutiner. 
Han tolkar emellertid detta som ett hinder i lärandet, som kan åtgärdas 
genom att blanketten arbetas om, och inte som en möjlighet till indivi-
duella tolkningar om inte hierarkin och kontrollen varit så stark inom 
företaget. Den spricka som finns i muren är inte tillräcklig för att bryta 
sönder den och ge underlag för individuella tolkningar, men föder fru-
stration och medverkar till vantrivsel och att skadereglerarna väljer att 
sluta efter kort tid på företaget. Då Österlund (1996) fann att säljarlär-
lingarna han studerade gick olika vägar stod han inför situationen att 
han behövde finna en förklaring till deras individuella tolkningar och 
ageranden, och han vände sig då till Dreier (1993, 1994) för att bygga 
vidare på Lave och Wengers teorier. Dreier visade i sin forskning hur 
människors erfarenheter och lärande från olika områden kan användas i 
nya yrken och sammanhang, men också vara till hinder och genom Dre-
ier kunde Österlund förklara, hur erfarenheterna från en tidigare yrkes-
identitet kom att ställa sig i vägen för en av försäljarna för att denne 
skulle kunna anta en ny yrkesidentitet.  
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Den enskilde individens erfarenheter i förhållande till 
lärandet 

Jag har tidigare kunnat konstatera att de människor som arbetar inom 
Latitud formulerar olika mening med sin tillvaro i kooperativet, vilket 
enligt Lave och Wenger (Lave och Wenger 1991, Lave 1993, 2000, 
2004, Wenger 1990, 1998) också har avgörande betydelse för deras 
lärande. Vare sig hos Lave eller hos Wenger finner jag emellertid någon 
teori som söker förklara varför individer, som delar en arbetsplats tolkar 
denna på skilda sätt. Jag har även kunnat konstatera att kooperativet 
Latitud är så svårgenomskådligt och amorft till sin karaktär att det ger 
utrymme för skiftande tolkningar, men det krävs även en förklaring till 
att de människor som jag mött inom kooperativet inte enas om en 
gemensam rimlig tolkning istället för att formulera flera tolkningar med 
skilda innebörder.  
 
Jag har därför sökt vidare för att finna en utveckling av teorin som ger 
en förklaring till varför människor på samma arbetsplats agerar och lär 
så olika. Billett (1997, 2001, 2002, 2004a, 2004b) pekar just på detta 
och han har såväl ensam som tillsammans med andra studerat hur indi-
viders bakgrund och historia spelar in i denna process av att tolka och 
välja riktning för den egna utvecklingen och lärandet på arbetsplatser. 
Trots att en arbetsplats kan synas erbjuda en välstrukturerad verksamhet 
är det ändå individen, som avgör vad hon eller han lär och vilka erbju-
danden om lärande som varje individ accepterar från arbetsplatsen (Bil-
lett 2002). Vars och ens deltagande och lärande beror på och påverkas 
av den personliga historien och vilka erfarenheter och sociala praktiker 
han eller hon tidigare har deltagit i, av individens ontogenesis. Den bild 
som Lave och Wenger ger av skräddarlärlingarnas lärande blir därmed 
alltför beroende av arbetsplatsens fasta struktur och bundna lärandeba-
nor och saknar en teoretisk utgångspunkt till varför individer hämtar 
upp och lär olika från samma arbetsplats och samma arbete. Även om så 
gott som samtliga skräddarlärlingar går hela vägen till att bli färdiga 
skräddare skiljer de sig i hur snabbt de lär och hur väl de lär, och medan 
någon blir mycket skicklig kommer andra att bli medelmåttiga. Arbets-
platser behandlar inte heller alla individer på samma sätt. Det som ac-
cepteras av en person godkänns inte om någon annan gör det, och me-
dan någon inbjuds att lära och delta i verksamheter kan andra stängas 
ute. Samtidigt kan också var och en på arbetsplatsen ta emot eller refu-
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sera erbjudanden, ställa krav på medverkan eller ställa sig avvisande, 
beroende på vad denne tolkar som erbjudanden värda att ta emot. Billett 
(2004b) betonar att det finns en ömsesidighet såväl i lärandet som i en-
gagemanget i arbetet mellan arbetsplatsens krav och individens intresse 
och värderingar. Överensstämmer arbetsplatsens krav och erbjudanden 
med individens inriktning, värderingar och intressen engagerar sig den-
ne och integrerar lärandet i sina tidigare kunskaper, medan det annars 
blir lärande till ett ytligt och icke integrerat beteende. Individen be-
stämmer även hur denne deltar i olika verksamheter, om det är engage-
rat eller inte, liksom om och vad han eller hon vill lära och foga till sina 
erfarenheter. I andra studier har Billet följt enskilda individers lärande 
över tid och i relation till deras livshistorier för att kunna följa hur indi-
viders lärande är relaterat till tidigare erfarenheter och historia (Billett, 
Barker och Hernom-Tinning 2004, Bloomer, Hodkinson och Billett 
2004). I dessa studier behandlas spelet mellan det tryck som individen 
är utsatt från sin sociala och kulturella bakgrund och dennes förmåga till 
självständighet och oberoende.  
 
I en senare studie (Billett och Pavlova 2005) hävdar till och med för-
fattarna att individen behöver stå emot omgivningens krav och för-
väntningar för att kunna behålla sin egen känsla av identitet. De säger 
också att ett problem i forskningen uppstår i att kunna följa och identi-
fiera relationer mellan människor, sociala skeenden och ageranden, 
såväl i det närvarande som i det som tidigare förevarit mellan berörda 
individer, och hur dessa har format och givit konsekvenser för deras 
sätt att tolka och agera i sociala sammanhang. Deras antagande är 
emellertid att varje individ agerar selektivt i förhållande till sin sociala 
omgivning, och att lärande genom livet visserligen sker i ett samspel 
mellan individ och social miljö, men att individens val, av vad som 
han eller hon finner förenligt med sin identitet och uppfattning om sig 
själv, har en avgörande roll för vars och ens lärande och tolkning. Ar-
betsplatser inbjuder individer att delta i lärande genom arbetet bero-
ende på regler och rutiner på arbetsplatsen, men också beroende på 
grupperingar inom arbetsplatsen och faktorer såsom status, kulturell 
bakgrund, kön, ålder hos individen. Tillträde till lärandemöjligheter är 
ofta ojämlikt fördelade och föregås av villkor och tester (Billett, Bar-
ker och Hernon-Tinning 2004). Detta är även synligt inom Latitud. I 
exemplet med röjningen av bostadsområdet deltog de irakiska männen 
därför att de utgör kooperativets bästa manliga arbetskraft. De inbjuds 
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dock inte till att lära något om varför arbetet skall utföras på ett visst 
sätt, beroende på deras kulturella bakgrund, och att man slagit fast att 
de inte kan svenska normer och inte heller kan lära dem. Gränserna 
mellan män och kvinnor innebär att kvinnorna inte inbjuds till att ut-
föra arbetsuppgifter, som ligger inom männens revir och att männen 
vägrar att utföra kvinnornas. Bakom dessa gränser ligger tidigare före-
ställningar om kultur och kön, föreställningar som inte utmanas utan 
befästs ytterligare. Ibland undanhålls möjligheter till lärande därför att 
en grupp är rädd att lämna ifrån sig kunskaper som kan hota deras 
nuvarande position. Även detta kan man se inom kooperativet, Elias 
skulle kunna ta på sig fler administrativa uppgifter och de uppgifter 
som rör arbetsplanering skulle kunna läggas ut på fler personer, men 
varje uppgift som ger överblick och självständighet behålls av den 
som fått tillgång till den.   
 
De invändningar och synpunkter, som Billett formulerat såväl ensam 
som tillsammans med andra är relevanta och befogade, men han grundar 
dem på en teori som inte är konsistent med teorin kring situerat lärande. 
Han förenar (Billett 2004, Billett och Somerville 2004) såväl kognitivt 
som sociokulturellt tänkande i det att han hänvisar till Piaget (1968) och 
Vygotsky (1978), och att båda gör gällande att när individen använder 
sina kognitiva förmågor för att lösa problem och uppgifter och agera i 
ett socialt sammanhang, så innebär detta också att man utvecklar sina 
kognitiva förmågor på ett bestående sätt. Individen erfar och lär och det 
man lär kvarstår som kunskap och erfarenheter. Enligt Billett är de båda 
även eniga om att den förändring, som sker hos individen påverkas av 
om det är nya och okända faktorer som denne möter och även av vilken 
grad av engagemang och ansträngning som individen väljer att möta 
uppgifterna med. Minnet är såväl socialt som kognitivt, vilket innebär 
att det i en oupplöslig förening omfattar såväl symboliska och sociala 
redskap som rent kognitiva förmågor. Av detta följer att individen vare 
sig är inbäddad i en social praktik eller agerar oberoende av denna. 
Istället hävdar Billett att de erfarenheter som utgör en individs ontoge-
nesis eller identitetshistoria är tätt sammanvävda med de sociala prakti-
ker som denne varit engagerad i. En följd av detta är att varje individs 
bakgrund och historia är viktig för hur han eller hon engagerar sig och 
lär på en arbetsplats, och vars och ens individuella historier utvecklar 
den individens unika förutsättningar för att lära och delta i en social 
praktik. Det är till och med så att individer förändrar sitt förhållande till 
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arbetet och sitt lärande över tid beroende på andra intressen och faser i 
livet. Någon kan avvisa engagemang och lärande på arbetsplatsen, sam-
tidigt som denne är djupt engagerad i ett annat sammanhang och där är 
villig att möta utmaningar och ta på sig omfattande uppgifter. Billett 
(2001) betonar att varje individs lärande och tolkning sker i ett samspel 
mellan arbetsplatsens struktur och de erbjudanden om lärandebanor som 
ges och individens eget agerande och accepterande av lärande och tolk-
ning av vad som sker och erbjuds. Även om strukturen kan vara fast och 
tydlig, lärandebanan tydlig och till synes inte ge utrymme för utvikning-
ar och avvikanden såsom i Laves skräddarverkstäder, kommer ändå inte 
alla lärlingar att lära exakt samma saker eller tolka betydelsen av de 
olika momenten lika, beroende på deras egen historia och utveckling. 
För att tolkningen skall delas av dem, bli intersubjektiv krävs att de kan 
delta i processer som stärker kunskapsutbyte och tar tillvara individer-
nas olika erfarenheter och kunskaper. Exempel på detta är att tillsam-
mans ställas inför nya problem och lösa dem eller att lösa uppgifter och 
problem på olika sätt beroende på miljö och omständigheter. 

Ett individualiserat lärande – i dialektik mellan individ 
och arbetsplats 

Eftersom jag finner att de invändningar och synpunkter som Billett 
framför ensam (1997, 2001, 2002, 2004a, 2004b,) och tillsammans med 
andra (Billett, Barker och Hernon-Tinning 2004, Billett och Pavlova 
2005) är relevanta även för Latitudstudien, men däremot inte att det är 
möjligt att stödja mig på Piaget och därmed en kognitiv syn på lärande 
återstår för mig att fördjupa mig i den situerade lärandeteorin. Liksom 
Österlund (1996) en gång gjorde finner jag denna fördjupning hos Drei-
er, såväl i de tidigare texter, som Österlund åberopade (1993, 1994), 
men även tydligare formulerat i senare texter (1999a, 1999b, 2000).  
 
Det Dreier gör är egentligen inte att formulera en ny lärandeteori utan 
att våga vidhålla och formulera konsekvenserna av teorin kring situerat 
lärande i dess egenskap av att utgöra en ontologisk lärandeteori, en 
lärandeteori som hävdar att det vi lär också har bäring på vår identitet 
och vilka vi är och blir genom lärandet. Grundvalen för denna är att 
människan inte är född med en kärna, som utgör dess identitet utan att  
individen formas i sitt deltagande i sociala gemenskaper (Tanggaard 
2006, s. 28). I detta pågår ett ständigt och ovillkorligt lärande, ett lä-
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rande som inte är frågan om att tillskansa sig ett mått kunskaper utan 
som formar och blir ett med vår identitet. Dreier (1999a) betonar att en 
teori om individuell subjektivitet måste ha sin grund i varje individs 
personliga deltagande i flera samtidiga gemenskaper. Varje individ har 
en del i dessa gemenskaper, men ingen har tillgång till alla delar och 
all kunskap. Alla har var sin förståelse av gemenskapen, en förståelse 
som till en del kan vara gemensam mellan deltagarna i respektive ge-
menskap. Vi är också alla alltid deltagare i lokala kontexter av sociala 
praktiker, det finns ingen plats utanför i något tomma intet och även 
om vi idag talar om globala strukturer och världar lever vi alla och 
agerar i lokala, vardagliga kontexter. Det är därför deltagande blir ett 
så centralt begrepp, vi lever och deltager i våra sammanhang, men vi är 
var och en endast en del av dessa. Vårt deltagande har dock olika ka-
raktär och även om vårt deltagande är inriktat mot att utöva kritik eller 
att förändra sker det från vår egenskap som deltagande. Var och en av 
oss deltar i flera kontexter och vi bär med oss erfarenheter från och till 
dessa både över tid och rum.  Grundläggande för vilken riktning vi 
väljer att ta, blir våra individuella ställningstaganden. Dessa styr vår 
tolkning av mening och betydelse av vad vi skall lära och på vilket sätt 
vi väljer att deltaga i den sociala kontexten. Vi fattar våra ställningsta-
ganden på grund av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, vårt lä-
rande som alltså är ett lärande som formar oss och vår identitet. Vi kan 
inte heller undslippa att lära, tiden och livet ställer oss inför lärande, 
som inte alltid är något vi eftersträvat eller önskat, och vi lär inte heller 
alltid det vi trott att vi skulle lära i ett sammanhang utan kanske något 
helt annat. Vi kan också finna att något som vi trott var eftersträvans-
värt att lära, i efterhand visar sig vara till förfång, medan annat långt 
senare kan vara ett lärande som visar sig vara viktigt. Dreier (1999a, 
2000) betonar också att det är skillnad på lärande, att det finns lärande 
som är mera betydelsefullt än annat lärande och han talar om att det 
lärande, som är viktigt är det som ger oss möjlighet att förändra vårt 
deltagande i andra sociala kontexter. Detta är nödvändigt för oss just 
därför att vi ständigt deltar i olika kontexter och ett lärande av detta 
kvalitativa slag kan hjälpa oss att utveckla vårt ställningstagande och 
utstaka en riktning i de kontexter som vi har tillgång till och ge oss 
tillträde till nya sammanhang. I detta lärande finns möjligheten till 
byggande och förändring av identitet. Detta innebär också en omfor-
mulering av begreppet transfer, att vi kan använda kunskap som vi fått 
inom en kontext i en helt annan. Istället för att se kunskapen som en 
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avgränsad enhet som kan appliceras i olika sammanhang, ser Dreier att 
just skillnaden mellan de olika kontexterna är en förutsättning för lä-
randet och förståelsen av hur vi skall föra över, eller koppla om (Tang-
gaard 2006) från den ena miljön till den andra. Genom att kunna ur-
skilja skillnaden lär vi hur vi skall anpassa vår kunskap till att gälla just 
denna kontext, och hur vi kan använda oss av våra erfarenheter och vår 
förmåga att agera i skilda sociala kontexter. Det är våra personliga 
ställningstaganden (Dreier 1999a) som gör det möjligt för oss att välja 
strategier och ger oss riktning både för vårt lärande och för vår an-
vändning av vårt lärande. Dreier har också använt sig av begreppet 
trajektorier i betydelsen av individens bana av deltagande över tid och 
rum i skilda lokala kontexter. I en persons trajektoria kan man följa hur 
denne formulerat sina ståndpunkter och givit sitt lärande en riktning 
genom skilda kontexter, där lager lagts på lager i lärande och utveck-
lande av en identitet. Lärandet handlar om utvecklande av individens 
handlingsmöjligheter och potential och kan nå längre än vad samhäl-
lets auktoriteter och makthavare har kunnat föreställa sig, lärandet kan 
utvecklas till att bli både kritiskt och omstörtande (Contu, Grey och 
Örtenblad 2003, Packer och Tappan 2001). Ett lärande kan leda till att 
man söker sig nya vägar, får nya intressen och vidgade horisonter 
(Larsson 1996) och såväl Coetzer (2007) som Bryson m fl (2006) talar 
om arbetsplatser som helst ser att arbetstagarna inte lär mer än vad som 
krävs för att utföra arbetet, eftersom de då gärna söker sig vidare till 
nya kontexter och nytt lärande. 

Vem lär vad i Latitud? 
Redan, när jag besökte kooperativet första gången slogs jag av hur 
olika individerna agerade i relation till arbetsplatsen. Medan några 
ständigt var i farten såg andra inga uppgifter att utföra. Medan någon 
tog varje tillfälle i akt till lärande och utveckling drog sig andra undan. 
Det var tydligt att de, som arbetade inom kooperativet tolkade sin till-
varo olika och agerade efter dessa tolkningar på väsenskilda sätt. Det 
enda de har gemensamt är att de under en period är knutna till koopera-
tivet, men inte ens det är på samma villkor, somliga är fast anställda, 
andra timanställda, andra är där som praktikanter och andra placerade 
genom andra arbetsmarknadsåtgärder. De arbetar inte med samma ar-
betsuppgifter, dels eftersom man skiljer på kvinno- och mansarbeten 
och dels därför att arbetsdelningen innebär att alla inte utför samma 
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arbetsuppgifter. De delar inte heller på ett gemensamt utrymme, efter-
som de flesta kvinnorna inte deltar i rasterna och ett par av kvinnorna 
överhuvudtaget inte visar sig på arbetsplatsen. 
 
Såsom jag tidigare konstaterat utgör inte kooperativet en handlingsge-
menskap, där alla ges möjlighet att lära och utvecklas. Det lärande som 
sker är individualiserat och beror i hög grad på de ställningstaganden 
som varje individ har gjort. Detta i sin tur beroende på vars och ens tidi-
gare historia, erfarenheter och lärande. Det blir en fråga om vad indivi-
den själv ser för möjligheter och hur denne kan finna strategier för lä-
rande, men det beror också på om de lärandemöjligheter som finns att 
tillgå har en plats i den riktning som individen har formulerat för sig.  
 
När Dreier talar om individens ställningstagande (1999a, 1999b) inne-
bär detta också att individen söker välja vad denne vill lära även i en 
välstrukturerad arbetsmiljö. Avgörande för individens val är dennes 
tidigare personliga liv och de tolkningar och slutsatser som individen 
dragit av det som han eller hon tidigare varit med om. Latitud erbjuder 
ingen strukturerad lärandebana såsom en lärlingsmiljö och har heller 
ingen arbetsorganisation, där individerna erbjuds att delta i allt mer 
avancerade arbetsuppgifter. Olikheterna i individernas val blir därför 
än tydligare och kan uttrycka sig i medvetna strategier och planer för 
lärande såsom för Elias och Karin, samtidigt som andra inte finner 
något lärande. För Elias och Karin stämde kooperativet in med deras 
egna mål och de valde själva att vara där och att satsa på kooperativet, 
vilket varit avgörande för deras ambition och förmåga att utforma lä-
randestrategier. I enlighet med tidigare erfarenheter och livssituation är 
de olika individernas mål varierande och kooperativet spelar skiftande 
roll i deras liv. Även om uppgifterna är givna av de uppdrag som koo-
perativet får och uppdelade i skilda arbetsfält för män och kvinnor 
finns möjligheten för var och en att ta för sig olika mycket av arbets-
uppgifter och ansvar, från att engagera sig djupt som Elias till att dra 
sig undan som Ove. Häri skiljer sig inte kooperativet från andra ar-
betsplatser, så som Köpsén (2008) visar hur fackliga förtroendemän 
tolkar sina uppdrag olika. Det personliga engagemanget och initiativ-
förmågan ger till följd att människor tar för sig olika mycket och av 
olika delar av arbetet, arbetsplatsen ger arbetsuppgifter, men det är 
individerna som beslutar hur de väljer att utföra dessa och hur mycket 
de tar på sig. Även Bryson m fl ( 2006) Collin (2006), Kalliola, Nakari 
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och Pesonen (2006) liksom Gustavsson (2007) betonar hur den person-
liga kunskapen och egna initiativet är viktigt för lärandet och för hur 
arbetet tolkas och utförs. 
 
Dreier (1999a, 2000) talar om att var och en genomför sitt lärande från 
sin egen ståndpunkt och ur sitt eget perspektiv, men att vårt lärande 
kan vara av olika slag. Dreier (2000, s.97) säger visserligen att männi-
skor lär även när de blir indragna i förhållanden och förändringar som 
de inte har inflytande eller kontroll över, vilket gäller de flesta av dem 
som vistas inom Latitud. Detta är dock ett lärande som ofta leder till att 
individen omvärderar sina möjligheter och förutsättningar och är enligt 
Dreier ett annat lärande än det som sker när individens egna ställnings-
taganden får styra. Flera av männen, som vistas inom kooperativet har 
gått från praktik till praktik och värderar kooperativet utifrån vad de 
erfarit på andra ställen, men de har också lärt att de inte har något an-
nat att välja på. Även kvinnorna har lärt att värdera Latitud utifrån tidi-
gare arbetsplatser och ser det därför i de flesta fall som en tillfällig 
plats, tills de får en möjlighet att söka sig till något bättre. Deras ställ-
ningstagande kan sägas vara att de på sikt bedömer att de har möjlighet 
att välja något som de uppfattar som bättre, men att de just för tillfället 
är hänvisade till kooperativet. Vistelsen i kooperativet ger dem dock 
inte kunskaper eller kvalifikationer till att välja något helt annorlunda 
utan de är fortfarande hänvisade till praktikplatser eller arbeten, som 
inte kräver fackutbildning. Samfällt för de flesta som jag möter i koo-
perativet är att de inte ser att de yrkesmässigt har lärt något nytt utan 
att de fullgör sysslor som de kunde innan de kom till kooperativet. De 
har inte lärt något, som de kan använda i andra sammanhang och som 
därmed gör en kvalitativ skillnad i deras yrkesliv. Det innebär också att 
kooperativet inte kan få någon annan roll än som ett tillfälligt arbete 
eller praktik i deras liv, då det inte ger det lärande och utveckling som 
de söker utgående från deras egna ståndpunkter eller behov. Arbetet på 
Latitud ger ingen riktning eller rörelse i den utveckling av sina liv, som 
de önskar utifrån sina ståndpunkter, och kommer därför att framstå 
som en vistelse under väntan och avvaktan tills de finner en väg vidare. 
 
Ett av projektets syften är att bryta segregation och skapa arbetstillfällen 
och att öka kompetensen hos dem som befinner sig i projektet. För 
människorna som kommer från andra delar av världen tolkas detta som 
att de skall lära sig svenska, något som emellertid inte sker i tillräcklig 



Konklusioner 

298 
 

grad i det dagliga arbetet utan genom en kurs arrangerad av folkhögsko-
lan. I grunden för projektet ligger den syn som Hosseini-Kaladjahi 
(1998) redogör för i en analys av ett projekt inom Blommansatsningen, 
nämligen en fokusering på minoriteten, invandrarna och de socialt efter-
satta grupperna, som skall åtgärdas genom projektet. Invandrarna skall 
öka sin kompetens genom att lära sig svenska och svenska seder för att 
därefter kunna få arbeten, medan majoriteten i samhället inte behöver gå 
till mötes och inte heller erkänna de specifika kunskaper som minorite-
ten besitter och därmed utestängs de från arbetsmarknaden. Enligt Hos-
seini-Khaladjahi befäster detta synsätt icke-svenskarnas underordning 
och svenskarnas överlägsenhet, något som även genomsyrar vardagsfö-
reställningarna inom kooperativet, där det är svenskarna som har tolk-
ningsföreträdet och som uttalar sig om de andra som enkla bönder utan 
det moderna samhällets förfining. De irakiska männen förskräcks å sin 
sida av vad de ser i det svenska samhället av missbruk, förfall och seku-
larisering och skilsmässor. Samtidigt är de irakiska männen viktiga för 
kooperativet eftersom de utgör en arbetskraft som man kan lita på. De 
utför sina arbetsuppgifter utan att protestera och projektsamordnaren vet 
att de alltid kommer till arbetet. De har inte tillträde till det svenska 
trygghetssystemet och vet att de inte har möjlighet att få ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden, då de varken har formella kvalifikationer, 
kunskaper i det svenska språket eller erfarenheter från arbete i Sverige. I 
den dialektik som råder mellan dem och arbetsplatsen utvecklas en form 
av överenskommelse, där de ser arbetsplatsen som tillräckligt bra om de 
har möjlighet till viss kompensation i form av kortare arbetsdagar då 
och då, lugnt arbetstempo, möjlighet att umgås med varandra och möj-
lighet att utveckla en informell ekonomi. I gengäld stannar de kvar och 
utgör den kärna av män, som utför alla befintliga arbetsuppgifter till-
fredsställande och utan att protestera eller klaga på villkoren. På båda 
sidor inrättar man sig efter att kooperativet skall bestå och arbeta vidare 
på samma sätt. För Elias, som strävar efter att bygga upp en ny tillvaro 
och återfå så mycket som möjligt av det han förlorade i flykten till Sve-
rige, är detta inte tillräckligt. För honom är det viktigt att lära språk och 
kultur så att han kan dela sitt liv med svenskar, bo bland dem som är 
födda i Sverige och delta i samhällslivet. Han bryter sig därför ut ur 
gruppen av irakiska män, trots att han bland dem har bekanta och vän-
ner sedan ungdomen. Hans tidigare yrkeserfarenheter av att arbeta 
självständigt och även av att utöva arbetsledning gör också att han strä-
var efter att få arbeta på egen hand och att få uppgifter som ger honom 
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inflytande över arbetsplatsen. Habib, som deltagit i kriget mellan Iran 
och Irak och därefter tillbringat många år i fängelse som krigsfånge, 
önskar nu framför allt lugn och ro och för honom fyller tillvaron i koo-
perativet detta behov. Han är stark och har inga svårigheter med att ut-
föra de arbetsuppgifter som finns och tar gärna på sig de uppgifter som 
kräver kroppskrafter, men uppträder alltid lugnt och stilla och ger in-
tryck av att vara nöjd med de villkor som ges. För männen som lämnat 
sina hemländer för att söka sig till ett nytt land är det viktigt att finna ett 
arbete och en arbetsplats, men också att kunna bevara språk, kultur och 
socialt liv. Även Firat, Yusef och Hussein talar om att de har undflytt 
terror och krig och de har kommit till Sverige för att söka en trygg till-
varo för sig själva och sina familjer. När jag talar med dem och när jag 
ser dem i arbete ger de mig bilden av att de är beredda att göra alla de 
arbetsuppgifter som begärs av dem och utföra dem väl, men de är inte 
beredda att låta arbetet gå ut över sina familjer och sin nära omkrets av 
släkt och vänner. Arbetet på Latitud ger dem möjlighet att umgås med 
och arbeta tillsammans med människor de känt hela sitt liv, att tala sitt 
språk och bli förstådda, och att vidmakthålla och bygga upp ett kontakt-
nät för informell ekonomi, samtidigt som de får sin försörjning utan att 
behöva slita ut sig. Arbetet ger dem fördelar som korta arbetsdagar och 
de är nöjda, förutom att inkomsten är för låg för dem som är ensamför-
sörjare. De har ingen vilja att ge sig av, men de lever och umgås i en 
egen gemenskap vid sidan av de andra. Det är viktigt för dem att kunna 
använda sig av sina tidigare kunskaper, kunna behålla sina matvanor 
och sedvänjor och deras lärande handlar i hög grad om att förstå det nya 
landets villkor och möjligheter och skapa förutsättningar och kontakt-
vägar för att kunna fortsätta sina liv.  
 
Kvinnor och män är låsta i en könsuppdelad arbetsdelning, där städ-
ningen ses som ett kvinnoarbete trots att det är hårt och tungt, och Lati-
tud skiljer sig därmed inte från arbetsmarknaden i stort, där arbetsmark-
naden fortfarande är könsuppdelad (SOU 2004:43). I Latitud är emeller-
tid rollerna mycket tydliga och de enda som överskrider gränserna för 
könsuppdelningen är Karin och Elias. Karin i att hon tar över uppgifter 
från Urban, och Elias i att han går in i städarbetet. En annan åtskillnad i 
arbetsplatsens bemötande av män och kvinnor är att männen anses be-
höva omsorg, medan kvinnorna rätt och slätt utgör arbetskraft. Männen 
behöver en lugn inslussning i arbetet därför att de varit arbetslösa länge 
enligt Urban, och man undviker att ställa för stora krav på dem, och de 
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uppmuntras med kafferaster, betalda luncher och korta arbetsdagar. 
Kvinnornas arbete är nödvändigt för att kooperativet skall få in intäkter 
och kunna klara sig på egen hand efter projekttidens slut, men detta er-
känns inte offentligt och inte heller i omsorg om dem, vilket kan ske 
genom att de själva accepterar den segregering och hierarkisering som 
råder (Hirdman 1988), och inte minst därför att de vet att de är utbytba-
ra. Tiden i kooperativet har emellertid inte förändrat deras möjligheter 
att välja på arbetsmarknaden i och med att det inte har inneburit en 
kompetensutveckling eller meritering. Det de kan göra för att hävda sin 
rätt, är att förhålla sig trolösa gentemot kooperativet och välja bort det 
så fort de får en möjlighet. I den dialektik som uppstår mellan dessa 
kvinnor och arbetsplatsen blir detta det val som de gör, då de finner att 
kooperativet inte ger dem tillräckligt i form av utvecklande arbetsupp-
gifter och förutsägbarhet i inkomster. När det öppnar sig en möjlighet 
för dem att välja något som de uppfattar som mera lockande i innehåll 
och utveckling eller som ger en bättre och tryggare inkomst kommer de 
att välja det, något som även Karin är tydligt medveten om. Det som 
håller Anna och Maria kvar är dels den gemenskap och arbetsglädje, 
som de upplever i att arbeta tillsammans, dels det faktum att de kan ar-
beta deltid och stämpla upp till heltid, vilket har varit viktigt för dem 
båda såsom ensamstående föräldrar. Förändras någon av dessa båda 
faktorer, är de båda beredda att genast söka sig därifrån. Gemensamt för 
flera av kvinnorna är att de ser arbetet i kooperativet såsom en tillfällig 
försörjning. De har i de flesta fall haft flera tidigare arbeten som varit 
tillfälliga försörjningar, men de drömmer om ett arbete som ger dem 
innehåll och som bygger på deras personliga intressen. De tvekar dock 
om sina möjligheter att kunna få ett sådant arbete och under tiden går de 
från arbete till arbete för att kunna försörja sig. De är medvetna om att 
det också finns bättre städarbeten och ser därför Latitud som en tillfällig 
plats medan de väntar på ett tillfälle att flytta sig. Deras mening innebär 
att de hela tiden står på språng och att de satsar så lite som möjligt på 
arbetsplatsen. De har också, såsom Anna, Maria, Eeva ansvar för barn 
och fullt upp med att hinna med sitt föräldraansvar. De äldre har mer 
eller mindre accepterat att deras arbetsliv ser ut på detta sätt, medan de 
yngsta såsom Elin är övertygade om att de skall vidare, när de funnit ut 
vad de vill ägna sig åt. Tiden i kooperativet blir för Vera en anpassning 
till yrket, då hon visserligen drömmer om andra arbeten, men också ser 
alla vägar stängda i brist på pengar och på tilltro till sina möjligheter att 
utbilda sig. För flera av kvinnorna är det praktiskt svårt att satsa på en 



Konklusioner 

301 
 

utbildning på grund av försörjningsansvar och ålder, men för Vera och 
Elin är det, som jag tolkat dem, inte detta som är hindret. För dem är det 
bristen på stöd från omgivningen, tidigare negativa erfarenheter från 
skolan, vilket givit dem osäkerhet och misstro inför utbildning, och bris-
tande tilltro till sin egen förmåga som hindrar dem. 
 
Andra, såsom Ove och Anders är där på en tillfällig placering och deras 
mening är att denna skall bli så dräglig som möjligt och för dem finns 
heller inga anledningar att satsa på arbetsplatsen. Ove är den som tydli-
gast markerar att han är tillfällig på arbetsplatsen genom att överhuvud-
taget inte delta i de arbetsuppgifter, som han finner alltför krävande. 
Därigenom gör han sig dock helt obehövlig och följden blir att ingen 
räknar med honom och att Urban inte är angelägen om att han skall 
stanna kvar eller få förlängd praktik. Andra, som Erik och Lasse, som 
har lång yrkeserfarenhet har även behov av att stå emot arbetsplatsen för 
att bevara sina yrkesidentiteter (Billett och Pavlova 2005). De begär 
båda att få sluta så fort det är möjligt för att söka få arbeten som bättre 
utnyttjar deras erfarenheter och kunskaper och som är mera förenliga 
med den syn som de har på sina identiteter. Per, som varit arbetslös 
länge och gav uttryck för att han såg sig som förverkad, får uppleva att 
hans kunskaper och erfarenheter erkänns av arbetsplatsen och i och med 
detta förändras hans sätt att tänka och agera, från att vara avvaktande till 
att ta initiativ och kräva utrymme.  De olika meningarna uppstår i mötet 
mellan människor med olika mål och livsvillkor och mellan en arbets-
plats, som är svår och otydlig att tolka och som därför kan ge upphov 
till skilda tolkningar, och därtill kommer att människor är där under 
olika förutsättningar och villkor. Därigenom skapas en dialektik mellan 
individen och arbetsplatsen. 
  
Enligt såväl Lave och Wenger (1991), som Dreier (1999a) är lärande 
integrerat i mänskligt handlande och agerande.  Vi kan alltså inte und-
vika att lära, men vi lär även sådant som blir oss till hinder i livet. Vi lär 
fördomar och felaktiga föreställningar och vi lär oss att vi inte får ut-
rymme i vissa sammanhang, att vi är otillräckliga och att vi måste an-
passa oss till andras villkor. Stockfelt (1990) och Ellström (1996) talar 
om lärande till underordning och passivisering genom anpassning till 
ogynnsamma arbets- och levnadsbetingelser. Både Elias och Karin stäl-
ler upp på att arbeta långa arbetsdagar, men i deras fall är det ett val 
beroende på att det stämmer med deras egna ambitioner och syften. 
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Trots att Vera har arbetat i ett år har hon inte möjlighet att påverka sin 
arbetssituation och har inte heller kunnat välja några arbetsuppgifter. 
Hennes arbete kontrolleras också och hon får påpekanden om hur hon 
skall hantera redskapen, vilket hon uppfattar som negativ kritik. Hon 
önskar ett närmare utbyte med Karin, men kan inte formulera sina be-
hov av stöd och känner sig utstött när hon ser att andra får möjlighet att 
arbeta nära Karin. Hon upplever även att hon förpassas till de arbets-
uppgifter som är tyngst och opersonligast. När hon kommit för sent till 
arbetet får hon inte fortsatt timanställning och tvingas förnedra sig till 
att be om att få komma tillbaka. Detta är hennes första egentliga arbete 
och i detta erfar hon att hon står längst ned på samhällets stege i arbets-
hierarkier. Det är ett lärande till underordning och även till passivitet i 
och med att hon inte genom arbetet stärks till att tro sig ha möjligheter 
att söka andra vägar. Hon vet att hon vill något annat, men ser inga möj-
ligheter att ta sig till ett annat arbete. Arbetet på Latitud blir ytterligare 
ett hinder för henne att ta sig vidare till ett arbete som hon känner att 
hon skulle kunna trivas med. Hon anpassar sig istället till arbetsuppgif-
terna och reducerar sina ambitioner till att gälla en inkomst som hon kan 
leva på, fasta arbetstider och tillgång till arbetskamrater. Latitud innebär 
för Vera ett lärande till anpassning och att ge upp sina drömmar. På 
samma sätt som tidigare erfarenheter spelar en roll i Veras tolkningar 
och ageranden, kommer tiden i Latitud att påverka hennes fortsatta age-
randen.  
 
Boud och Middleton (2003) ställer frågan, om individerna i deras studie 
lär av de uppgifter de ställs inför eller om de lär av varandra. Den frågan 
ser jag även som viktig i min studie och av de personer som jag följt i 
deras lärande är det uppenbart att Elias lär av andra. För honom är det 
avgörande att dessa har de kunskaper som han söker och inom koopera-
tivet är det Urban och Karin som han utnyttjar för sitt lärande, i övrigt är 
det människor utanför kooperativet. Han söker sig till och med medvetet 
bort från sina landsmän för att åstadkomma mer lärande. Karin lär av 
uppgifterna, där hon medvetet söker utmaningar, men hon tydliggör sitt 
eget lärande i det att hon instruerar och kontrollerar de andra. Hon lär 
alltså av att göra, men också av att lära andra. Elias och Karins syn på 
lärande innebär att de båda kan formulera vad de vill lära och utforma 
strategier för detta lärande. Skillnaden mellan deras sätt att agera är stor 
gentemot Ove, som förväntar sig att någon skall lära honom och som 
inte själv tar ansvar för sitt lärande. Även om Elias är noga med att hålla 
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sig väl med myndighetsutövare och Urban, som företrädare för arbets-
givaren, skapar han sig ett eget utrymme både för sitt arbete och för sitt 
lärande, tack vare att hans ambitioner uppskattas och är värdefulla även 
för kooperativet. Han visar dock på självständighet och oberoende då 
han protesterar mot att delta i den institutionaliserade utbildningen, där 
han hävdar sina egna lärandestrategier som överlägsna. Här skiljer han 
sig också gentemot Karin, som hänvisar till den institutionaliserade ut-
bildningen som den plats där hon lärt sig yrket med godkända betyg, 
medan Elias är övertygad om att han lär sig bättre på egen hand.  
 
Dialektiken mellan individer och arbetsplats är även en följd av att ar-
betsplatsen är beroende av människornas kunskaper och erfarenheter. 
Det arbete som utförs är praktiskt och bygger på att de alla har arbetat 
praktiskt tidigare och att de är mångkunniga. Även när det gäller beho-
vet av att kunna utföra arbeten som kräver certifiering eller andra for-
mella meriter, måste kooperativet lita till individernas tidigare kompe-
tenser. Så är Karin nödvändig för att Latitud skall kunna utföra städar-
beten, då hon har genomgått städutbildning och har erforderliga certifi-
kat, och Pers utbildningar och rättighet att utföra rörmokeriarbeten blir 
avgörande för att kooperativet skall kunna utföra vissa uppdrag och 
medför att det blir angeläget att knyta honom fast till Latitud. Även Eli-
as pekar på att hans arbete är beroende av hans tidigare erfarenheter och 
kunskaper, men detta gäller även alla andra, såväl Urban, som alla 
kvinnor och män.  
 
Detta innebär att var och en går in med sina kunskaper och sitt sätt att 
lösa en uppgift. Den förändring som finns i att lära och gemensamt ut-
veckla metoder finns inte. Kooperativet Latitud blir på så sätt i hög grad 
beroende av vars och ens redan existerande sätt att agera, det utvecklas 
inte till en homogen social praktik utan blir en mängd olika sociala 
praktiker. I dessa spelar vars och ens erfarenheter och motiv stor roll för 
den sociala praktik som denne formar. Man kan inte säga att de nya 
inlemmas in en redan existerande social praktik, istället möter den nya 
flera existerande sociala praktiker. Den nye är ofta inte heller novis i 
relation till de uppgifter som han eller hon möter utan får ta sig an ar-
betsuppgifter, som är välbekanta och som han redan tidigare utfört. Det-
ta innebär att de som kommer till Latitud utvecklar olika lärande bero-
ende på vars och ens förhållningssätt, livssituation och motiv. Det finns 
ingen garanterad väg för lärande, inga lärandegångar utlagda, utan för 
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dem som strävar efter ett lärande gäller att bygga en strategi för detta. 
Det finns inget tydligt och gemensamt telos formulerat för dem som 
arbetar i kooperativet, trots att dess grundläggande målsättning uttrycker 
att människor skall få ökad kompetens och ökade möjligheter att gå ut 
på den öppna arbetsmarknaden efter sin vistelse i kooperativet. De som 
arbetar med städning ges ingen certifierande utbildning, som ger dem en 
formell kompetens och inte heller garanteras de att bredda sitt kunnande 
och sin erfarenhetsbas genom varierande och alltmer komplicerade 
uppgifter. Inte heller erbjuds någon av de andra uppgifter som ökar de-
ras kompetens utan de arbetar alla med uppgifter som de redan kan utfö-
ra. Det enda som erbjuds som tydligt kompetenshöjande är folkhögsko-
lekursen, vars syfte är att stärka irakiernas kunskaper i svenska, men 
denna satsning är kortvarig och ger inte för mig märkbara resultat.   

Lärande för att möta ett förändrat samhälle 
Kooperativet Latitud framstår som en plats präglad av det postmoderna 
samhället med sin historia av skiftande former och med sin osäkerhet 
för de människor som vistas där, men när man granskar arbetet och 
strukturerna inom arbetsplatsen finner man traditionella och auktoritära 
mönster i könsroller och arbetsdelning. Den lokala kontext där männi-
skorna arbetar inom kooperativet är till det yttre en bild av det postmo-
derna samhället och dess splittring, liksom sammansättningen av män-
niskor från skilda miljöer och länder, men inom Latitud härskar en 
annan ordning med prägel av ett traditionellt samhälle, där var och en 
är låst av sin könstillhörighet och sitt ursprung. Detta är inte i överens-
stämmelse med hur man talar om att människan i det postmoderna 
samhället behöver rusta sig för att möta det nya samhället föränderlig-
het och osäkerhet, något som Edwards (1997) beskriver med följande 
ord: 
 

Postmodernity is a condition where people have to make their way 
without fixed referents and traditional anchoring points in a world 
characterised by rapid and unpredictable change, uncertainty and 
ambivalence, where knowledge is not only constantly changing, but is 
becoming more rapidly and overwhelmingly available. A modernist 
perspective views all this with an existential anxiety and with profound 
concern, a postmodern perspective as a matter of celebration of diver-
sity and difference, of troubled pleasure. (Edwards 1997, s. 16.) 
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Edwards och Usher (2001) pekar på att livslångt lärande ofta ses som en 
möjlighet att hantera de växlande och skiftande krav, som ställs på indi-
viderna i ett postmodernt samhälle, där allt växlar och förändras och 
skiftar form och det är svårt att urskilja vilka villkor och förutsättningar 
som gäller. Det livslånga lärandet ses då som en väg att göra individerna 
anpassbara och öka deras flexibilitet och förmåga att ställa om sig till 
ständigt nya och skiftande arbetsvillkor, arbetsuppgifter och förhållan-
den. Edwards och Usher (2001) varnar emellertid för att det livslånga 
lärandet kan ses som ett medel för att disciplinera individer att anpassa 
sig till det ständigt föränderliga samhället, att vara beredda på att stän-
digt anpassa sig, vara flexibel och beredd att svara upp på arbetsmark-
nadens krav. Latitud är visserligen en produkt av det postmoderna sam-
hället, men de människor som vistas där är inte de som undergått stän-
digt och livslångt lärande för att uppnå denna flexibilitet. Istället är det 
lågutbildade arbetare, människor som kommit som flyktingar, individer 
som slagits ut på grund av ålder, missbruk eller sjukdom eller som ald-
rig fått inträde på arbetsmarknaden. Edwards, Armstrong och Miller 
(2001) påpekar att det viktigaste problemet för dem som exkluderats 
från arbetsmarknaden oftast är fattigdom och att detta överskuggar 
andra problem och handikappar individen. I Latitud lider Vera av att 
vara fattig, något som inte förenklas av att hon några år tidigare befunnit 
sig på samhället vinstsida, och hennes fattigdom hindrar henne från att 
förbättra sina villkor på arbetsmarknaden. I det konsumtionssamhälle, 
som västerlandet idag utgör är individens identitet ofta inte längre den 
arbetande människans utan bygger på hennes förmåga att vara konsu-
ment, att inte vara fattig (Pavlova 2001, Bauman 2002). En paradox 
som Edwards även lyfter fram är att de som bäst skulle behöva komma i 
åtnjutande av det livslånga lärandet är de som har kortast utbildning, 
vilket även är tydligt inom Latitud. Flera av dem vittnar även om att 
deras erfarenhet av ungdomsskolan gör att de absolut inte vill söka upp 
en institutionaliserad utbildning, som i deras ögon är det samma som 
den skola de inte vill återvända till. Edwards (1997) betonar även beho-
vet av andra utbildningsformer än de institutionaliserade och att i och 
med att lärandet flyttar från ungdomsskolan till faser senare i livet måste 
nya former och platser för lärande formas för att kunna mobilisera män-
niskor med negativa erfarenheter av ungdomsskolan till lärande. Ed-
wards och Usher (2001) hävdar att det postmoderna livslånga lärandet 
innebär att det institutionaliserade lärandets monopol bryts och att andra 
lärandeformer måste bli de förhärskande såsom lärande på arbetsplatsen 
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och lärande i nätverk och Edwards och Clarke (2002) talar om lärande i 
former som tillåter frihet i rum och tid.  
 
Inom det yrkesmässiga lärandet har insikten vuxit fram om att kompe-
tens och kunskap ständigt måste utvecklas och förändras och att oav-
sett vilken kunskap någon har inom ett yrke krävs ett lärande för att 
följa samhället utveckling. Köpsén (2003) ger ett tydligt exempel i en 
studie av fackliga förtroendemäns arbete hur ett förändrat arbetsliv och 
samhälle ställer dem inför uppgifter, där deras kunskaper förvärvade 
genom många års arbete inte räcker till. Inte ens om de tillsammans 
försöker lösa uppgifterna och använder sin samlade erfarenhet och 
kunskap är det möjligt, och i en senare studie visar Köpsén (2008) hur 
kraven på den lokala styrelsen blir styrelsemedlemmarna övermäktiga. 
Tolkar man detta fall utifrån Dreier skulle man kunna säga att styrel-
semedlemmarna i sitt dagliga arbete i sin lokala kontext inte kommer i 
åtnjutande av lärande som ger dem möjligheter att möta nya krav och 
förändringar, det vill säga en förändrad praktik.   
 
I Latitud möts det postmoderna samhället med dess behov av lärande 
för att möta förändring och en lokal vardaglig kontext, med ett tradi-
tionellt arbetsinnehåll. En slutsats i denna studie som väl stämmer med 
Dreier (1999a) är vikten av att en arbetsplats ger utrymme och möjlig-
het för lärande genom avancemang. Dreier talar om lärande som ger 
möjlighet att delta på ett annat och förändrat sätt i sociala kontexter, att 
lärandet innebär att individen kan vinna tillträde till och delta i nya 
sociala kontexter. Elias deltagande i Latitud innebär att han lär svenska 
språket och den svenska kulturen så att han kan förändra sitt deltagan-
de i det svenska samhället och bli en fullvärdig medlem i samhället. 
Erik och Vera finner å andra sidan att de inte kommer i åtnjutande av 
något lärande som ger dem möjlighet att vare sig få tillträde till nya 
kontexter eller att kunna delta på ett annat sätt i en annan social kon-
text, varför deras ställningstagande blir att lämna kooperativet. De har 
båda lärt att detta inte är en plats där de kan utveckla och lära det de 
vill och behöver och de fattar var och en ett konstruktivt beslut att söka 
sig vidare.  
 
Att tala om lärande på detta sätt innebär dock att göra en artskillnad 
mellan olika lärande, mellan lärande som leder vidare och lärande som 
inte gör detta. Allt lärande är inte gott och allt lärande leder inte till 
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konstruktiva ställningstaganden. Fenwick (2006) talar om att det finns 
ett behov av att skapa en tydligare terminologi för vad såväl lärande 
som arbete och arbetsplats är och innebär. Latitudstudien kan ses som 
ett försök att noggrannare beskriva en arbetsplats och arbete och läran-
de inom denna arbetsplats. I studien har jag kunnat konstatera att ar-
betsplatsen Latitud i mångt och mycket saknar strukturer som underlät-
tar och inbjuder till ett lärande genom avancemang. Istället för att er-
bjuda uppgifter som utmanar och kräver att deltagarna möts och utby-
ter kunskaper och problem, ställs de allra flesta inför uppgifter som de 
redan känner till och kan. Könsrollerna är fasta och traditionella och 
innebär att män och kvinnor hindras och hindrar varandra från att prö-
va nya domäner. Kvinnorna utför uppgifter som är en förlängning av 
den traditionella könsrollsuppdelningen i hemmet och låses i en roll 
som ligger nära det oavlönade hemarbetet, medan männen å sin sida är 
fast i en föråldrad och stereotyp mansroll och för båda könen sker detta 
därför det saknas arbetsuppgifter som leder utanför de stereotypa rol-
lerna. De irakiska männen konserveras i rollen som invandrare, okun-
niga i seder och normer som präglar ett modernt västerländskt samhäl-
le. De utmanas inte till att träda ut ur denna roll, utan istället formar de 
en informell och tyst överenskommelse med arbetsplatsen att de, utan 
att ställa krav på annat, utför de arbetsuppgifter som erbjuds dem i ut-
byte mot att få en tillvaro i lugn och ro och relativ trygghet tillsam-
mans med sina landsmän. De gränser som finns och upprätthålls mel-
lan män och kvinnor, svenskar och invandrare är också gränser som 
hindrar lärande till att kunna förändra deras deltagande i andra kontex-
ter, de hindrar lärande som ger möjlighet att agera i andra sammanhang 
på sådana sätt som är adekvata där. Kooperativet ger inte lärande, som 
öppnar till andra sammanhang, då människorna i kooperativet Latitud 
inte annat än undantagsvis, får möjligheter att lära något som de inte 
tidigare kan och inte utmanas att bryta ned gränser och pröva nya om-
råden. Kooperativet ger endast begränsade möjligheter till lärande för 
att utsträcka individernas deltagarbanor i nya handlingsgemenskaper.   

Lärande i livets lapptäcke 
Jag har tidigare berört att det vilar en sorg över Elias och hans strävan 
att återvinna vad som gått förlorat och denna sorg gäller även flera av 
de andra inom kooperativet. Det kan vara fråga om ett liv som ändrats 
drastiskt på grund av flykt undan krig och förföljelse, men jag mötte 



Konklusioner 

308 
 

också flera som berättade om sorger över skilsmässor, sjukdomar, 
dödsfall och personliga tillkortakommanden. Detta var framför allt 
männen, som var äldre och som levde ensamma som gav mig de berät-
telserna, medan kvinnorna berättade om drömmar som inte uppfyllts 
och som de mer eller mindre givit upp hoppet om. Genomgående för 
dem var att de börjat arbeta så fort de slutat skolan och många, framför 
allt kvinnorna, hade bytt arbetsplats ofta. Det föreföll som ett mönster 
att byta så fort man kände att man tröttnat eller hittade något med hög-
re lön, och detta hade varit möjligt fram till början av 1990-talet då det 
plötsligt inte längre fanns några arbeten att tillgå för den som saknade 
utbildning. Alheit (1995b) talar om att individen i vår postmoderna tid 
har en biografi som liknar ett lapptäcke. Tidigare hade individerna en 
obruten och sammanhängande biografi, man levde sina liv på samma 
ort, gick in i ett yrke och behöll detta till det var dags att dra sig tillba-
ka och ofta levde man i livslånga förhållanden. I dag byter man yrken 
och ett verktyg i detta identitetsarbete blir utbildning och lärande (Al-
heit och Dausien 2002). Alheit (1995a) talar också om att, den uppfatt-
ning att vi idag bygger våra identiteter aktivt även innebär att vi upple-
ver att vi håller våra liv i våra händer och att vi är subjekt i våra liv. 
Även hos Dreier (1999a) återfinns denna metafor för att beskriva hur 
en människas identitet byggs av skilda delar från deltagande i olika 
lokala praktiker och behov10 och hur varje individs lapptäcke formar ett 
helt subjektivt mönster av subjektiva identifikationer. Även om vi till 
synes kan leva ganska lika liv och dela upplevelser plockar vi upp oli-
ka erfarenheter eller ”lappar” som vi ger olika betydelse och innebörd i 
de lapptäcken som vi sömmar och som gestaltar våra liv. Så byggs 
erfarenhet på erfarenhet och lärande på lärande beroende på vilket 
ställningstagande vi gjort, som ger riktning för vårt lärande och delta-
gande i skilda sociala lokala praktiker. Dreier (1999a) talar om indivi-
dens personliga ställningstaganden som grundas i erfarenheter från att 
ha deltagit i olika sociala praktiker, vilka ger riktning för och grund till 
att forma strategier för fortsatt lärande och deltagande. Man kan se 
dessa ståndpunkter som planen eller skissen för lapptäcket. Medan 
Alheit (1995b) talar om att det finns människor som aldrig får samman 
sina lapptäcken till sammanhängande helheter pekar istället Dreier på 
att vi alla fattar ställningstaganden utifrån våra behov och perspektiv, 

                                                 
10 Dreier (1999a sid. 32) använder begreppet demands, vilket jag här översatt med 
ordet behov. 



Konklusioner 

309 
 

och att vi alla lär och alltså arbetar med våra lapptäcken hela livet. Vi 
strävar efter att lära för att kunna använda vårt lärande i andra sam-
manhang och för att kunna ha en dräglig daglig livsföring. Så lär män-
nen från Irak hur de skall kunna navigera i det nya samhället för att 
kunna leva på det bästa sätt som de kan identifiera från sina ståndpunk-
ter och sina behov i det svenska samhället. De slår vakt om sina famil-
jer, sina vänner och grundläggande värderingar som sina engagemang i 
kyrkan och religionen. De söker vägar för att förbättra sin ekonomi 
genom odling, fiske, djuruppfödning och kontaktvägar till en informell 
ekonomi. Dessa behov att överleva och leva så gott som möjligt delar 
de med de övriga inom kooperativet och det är inom detta fält som 
man utvecklar en gemensam praktik och som man lär av varandra. Det 
är i detta fält som man kan se att de alla utvecklat en handlingsgemen-
skap och det är i denna praktik, som de nytillkomna inlemmas av de 
äldre. Här finns såväl ett legitimt perifert deltagande, som leder till ett 
fullt deltagande som en handlingsgemenskap (Wenger 1990, 1998).   
  
På så sätt har Elias med sin ambition att ta till sig det nya landet och 
bygga en ny framtid format strategier för att lära språket och kulturen 
och få del av samhället, däremot har han konstaterat att han inte lärt 
något yrkesmässigt som han inte kunnat tidigare, trots att han är den av 
männen som tillåtits arbeta mest självständigt. När han lärt tillräckligt 
av språk och kultur kommer han att behöva söka sig utanför kooperati-
vet om inte detta kan utvecklas med honom och ge honom mera avance-
rade uppgifter. Karin, med sin arbetsiver och vilja att ta igen förlorade 
år av arbetslöshet, formar själv strategier för att utveckla expertis i arbe-
tet och har också fått möjlighet att utveckla nya arbetsuppgifter tack 
vare att hon är beredd att hela tiden lägga nya uppgifter till sina gamla, 
och att hon inte ser till hur många timmar hon arbetar varje dag. Vera 
har drömmar om ett arbete med innehåll som engagerar henne, men 
dessa får ingen näring under hennes tid i kooperativet. Hon utför ett 
fullgott arbete men under protest och vill inte lära till ett yrke, som hon 
inte önskar sig. Att inte lära blir för henne ett sätt att få behålla sina 
drömmar. För Vera finns ingen anledning att utveckla strategier för att 
lära mera inom ett yrke hon inte vill utöva på en arbetsplats, där hon 
inte vill vara kvar. För Erik har ett långt arbetsliv inneburit förändringar 
och kunskap om att lärande är nödvändigt och han söker utmaning i 
arbetet, vilket han dock inte finner inom Latitud och när han går vidare 
är det också för att bevara sin identitet som yrkesmänniska. Erik har 
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konstaterat att hans tidigare kunskaper och erfarenheter överglänser de 
arbetsuppgifter som han möter i kooperativet och när han söker påverka 
arbetet och visa att han vill delta i planering och få överblick möter han 
inget gensvar och ges inget tillträde till uppgifterna. Var och en av dessa 
fyra individer har format en egen social praktik, som leder dem åt olika 
håll och ställer dem i olika relation till arbetsplatsen. Även om de, så-
som Erik och Vera anser sig tvingade att komma till Latitud och alltså 
följde en institutionell bana då de kom till kooperativet, fattar de sina 
egna beslut och val i hur de förhåller sig till arbetsplatsen och de villkor 
och förutsättningar som denna erbjuder och i båda fallen blir deras be-
slut att lämna kooperativet så snart det är möjligt. För Karin och Elias 
innebär deras beslut ett ökat engagemang, men Elias ställer krav på ar-
betsplatsen som denna kanske inte kan komma att uppfylla. För Karin är 
arbetsplatsen förbunden med bostadsområdets utveckling och med ett 
självförverkligande. För Vera kommer arbetsplatsen att förknippas med 
krav på anpassning och med vantrivsel och ensamhet och för Erik är det 
en kort parentes, som han prövat på men insett att den inte hade något 
att ge honom i utbyte. 
 
Sammanfattningsvis kan man ändå säga att alla fyra Elias, Karin, Vera 
och Erik liksom de övriga inom kooperativet kommer att fortsätta att 
lära och sömma sina lapptäcken hela livet. Vistelsen inom Latitud har 
inneburit ett lärande som omfattar deras identitet oavsett om detta in-
neburit att de valt att stanna eller ge sig av, om de lärt att kunna deltaga 
på ett förändrat sätt i samhället såsom Elias, att se sig som kompetenta 
och professionella yrkesmänniskor som Karin eller om de slagit vakt 
om sin yrkesidentitet såsom Erik eller om sin dröm om ett bättre yrkes-
liv som Vera. De har alla fyra intagit olika ståndpunkter i förhållande 
till Latitud, beroende på deras behov, bakgrund och erfarenheter och 
de har alla lärt under tiden i kooperativet, men deras lärande är av olika 
art och Latitud kommer att ha olika betydelse för deras framtida liv.
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Summary 

I. Aims, perspectives and methods 
By the mid-1990s, it became clear that the large housing areas built 
during the 1960s and 1970s as part of the Million Programme to 
quickly alleviate the prevailing urban housing shortage now consti-
tuted major problems for the cities involved, where previously they 
had facilitated rapid employment and population growth. The labour 
migration of recent decades had now ceased and more recent migration 
consisted of whole families, often from war-torn countries, who had 
been assigned to these housing areas. Eventually, these families made 
up the majority of the population together with the unemployed and 
other marginalized groups, whilst those who could moved to more at-
tractive areas. A debate began about segregation and the fact that these 
housing areas on the outskirts and in the suburbs of Swedish cities 
were neglected. As a result, the minister responsible for housing at the 
time initiated a number of projects in those Swedish municipalities that 
were considered to have the greatest problems with segregated and 
vulnerable housing areas. One of the municipalities that utilized some 
of the project funding made available by the government was Staden, 
where the Latitude Cooperative became one of three sub-projects.  

Aims 

The point of departure for this thesis is that people learn through their 
actions and in their everyday lives, and that learning is associated with 
the fact that we live, socialize and work together. Workplaces are how-
ever constructed in different ways and provide varying degrees of op-
portunity for learning.  
  
My first aim with this thesis is expressed as a question divided into two 
parts: What prerequisites exist for people’s learning and what do peo-
ple working in an organization like the Latitude Cooperative learn? 
 
My second aim is to problematize the theoretical tools and this aim can 
also be expressed as a question: To what extent do Lave and Wenger’s 
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theories on Legitimate Peripheral Participation and Learning in a 
Community of Practice hold true when applied to a case like this?   

Theoretical basis for the study 

The theoretical basis of my study is made up of Lave and Wenger’s 
(Lave and Wenger 1991) theories on Legitimate Peripheral Participa-
tion and on Learning in a Community of Practice. These were jointly 
formulated by Lave and Wenger and have since been further devel-
oped by Wenger (1990, 1996), by Lave (2000) and by Österlund 
(1996). I have gathered support for developing Lave and Wenger’s 
theories on Legitimate Peripheral Participation and Learning in a 
Community of Practice from Dreier (1999a, 1999b, 2000) and Tang-
gaard (2006). 
 
The theory of Legitimate Peripheral Participation describes how a 
newcomer goes from being an unskilled novice with a legitimate right 
to be at a workplace and occupying a peripheral position to being a full 
member of a work community. This takes place as he or she learns the 
elements and tasks included in the work, and being a full member of 
the community is not just a question of having total command of the 
profession being practised but also of being able to assume the role 
demanded by the profession and of having also assumed the identity 
this involves. Lave and Wenger (1991) describe learning and the tran-
sition from novice to master in a number of examples where appren-
ticeships and training programmes nevertheless dominate. Wenger 
(1998) has since examined how learning in a Community of Practice 
takes place by studying a workplace in a large insurance company and 
he identifies four fundamental factors. These are daily practice that 
also constitutes the basis for the two factors of meaning creation and 
community building. The fourth factor, which, like daily practice, is of 
special importance in the theory, is identity. To be able to follow the 
individuals in their learning and how learning is associated with their 
identity, I have chosen to follow four individuals in the cooperative 
and to study what they learn during their time there. Österlund (1996) 
performed a study of new office machines sales personnel and their 
learning during their initial period working at a large company. I have 
borrowed the concept of “telos” from Österlund, a term he uses to de-
note and analyse what people learn. 



Summary 

313 
 

 
According to Lave and Wenger (1991), our learning takes place in our 
daily actions in a social context. They clearly distance their theories 
from a cognitive learning theory, which pervades and is manifested in 
western education systems (Lave 2000) and claim instead that learning 
takes place everywhere, not least in daily life and work, and that learn-
ing is dependent on the social context in which it occurs. They also 
claim that learning is an integral part of social practice in people’s 
lived and experienced world. 
 
This learning theory implies that learning is seen as closely associated 
with identity. Central to the theory of situated learning is that the indi-
vidual is not born with a fully developed identity but that she changes, 
forms and reforms her identity throughout her entire life in relation to 
the social contexts in which she participates and that she learns in her 
daily social practice (Packer and Cocoechea 2000, Tanggaard 2006). 
Through our learning, we can change the way we look at ourselves and 
the world around us and alter our scope for participating and acting in 
other contexts (Dreier 1999a, 2000). Learning is not primarily about 
gathering facts and knowledge but about learning in a way that is inte-
grated and becomes an aspect and part of one’s personal identity. This 
also implies that all learning does not have the same significance for 
the individual but that learning which leads to a change in our ap-
proach and provides scope to act in other contexts is also a type of 
learning that is qualitatively different from learning which does not 
have the same meaning for us. 

Method 

Since Staden had received government funding to implement its pro-
jects, the municipality had also undertaken to perform an evaluation 
and it was in my capacity as an evaluator that I first visited the Lati-
tude Cooperative. After the evaluation had been performed and re-
ported, I was given permission by the cooperative management to con-
tinue my study, now concentrating on learning in the workplace. Be-
tween December 2000 and June 2003, I made twenty or so visits to the 
cooperative to follow activities for whole days at a time, participate in 
the work myself and have discussions with those working in the coop-
erative. I have also conducted interviews with twenty people, some of 
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whom I have interviewed twice or more. I have all the time conducted 
my activities and made notes openly. All interviews have been re-
corded on tape and transcribed verbatim. I have elected to use ethno-
graphical methods since the theory I chose is one on learning in a so-
cial context and to use this theory I had to study people’s lives and 
work in their everyday context. Not only does this mean that I have 
followed life and work in the cooperative over a long period of time in 
order to see and understand daily life and work for myself, but also 
that, through discussions and interviews, I have experienced first-hand 
how the people working in the cooperative look upon their stay there. 
The interviews have followed a schedule, but consisted of open ques-
tions on the interviewee’s background and previous working life, work 
in the Latitude Cooperative and future plans.  

II. Context 

Background to the cooperative 

The Latitude Cooperative is different to most other workplaces in both 
its construction and its origin. The cooperative came about as a result 
of both government and municipal attempts to alleviate social prob-
lems such as segregation in housing areas with high unemployment 
and a large number of migrant inhabitants. Migration during the 1980s 
and 1990s primarily occurred from countries outside Europe and con-
sisted of whole families. This placed totally different demands on re-
ception procedures and required different measures to integrate these 
newcomers into Swedish society. Apart from unemployment, housing 
had been a problem for refugees arriving in Sweden and the majority 
of them have been assigned accommodation in the “Million Pro-
gramme areas” of large and medium-sized Swedish cities. The gov-
ernment that came to power in 1994 appointed two committees to in-
vestigate the situation, but in order to get measures underway quickly, 
a number of large and medium-sized cities were chosen and allocated 
funding so that they could earmark one housing area in each city and 
start special measures. According to the government’s directive, the 
objectives for these measures were primarily to improve the skills of 
migrants living in the housing areas selected and increase their partici-
pation in the workforce.  Furthermore, the daily contacts between mi-
grants and other Swedish people should increase in order to make it 
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easier for the migrants to learn the Swedish language and improve their 
chances of entering the labour market. It was also pointed out that 
other measures contributing to good social and cultural development in 
the housing areas might also be implemented, and that attempts would 
be made to ensure the government-funded measures implemented be-
came permanent after the funding stopped. Staden, where the Latitude 
Cooperative is located, was one of the municipalities that received 
funding and three areas were earmarked as project areas, where the 
municipality has previously implemented its own projects. New objec-
tives were formulated, including the overarching government objec-
tive. Otherwise, Staden’s objectives were the same as those they had 
for their own projects.  

The Latitude Cooperative’s organization and working 
tasks 

The Latitude Cooperative was an extension of an earlier project, cre-
ated to make the housing area more attractive with a local meeting-
point, and this project had then been transformed into an EU project on 
environmental information and better waste separation. The manager 
of this previous project now became project coordinator for the EU 
project and was employed by Staden. In the autumn of 1999, the pro-
ject became the Latitude Cooperative. The three projects in Staden 
were also under the direction of a central project manager and had their 
own politically appointed board, whilst the Latitude Cooperative was 
given its own local board. Latitude was hence part of a government 
initiative whilst it was also incorporated in a municipal project organi-
zation and at the same time presented as an autonomous cooperative 
enterprise, shouldering its own costs. All the people working there had 
previously been unemployed. They were made up of male refugees 
from Iraq, sent as trainees as part of their SFI (Swedish for migrants) 
programme, long-term unemployed Swedish men, sent as trainees 
from the employment agency or from the municipality’s work and sub-
sistence department, and women employed as cleaners. The Swedish 
men, who were older, had been placed there as part of the activity 
guarantee programme. For all of them, apart from a group of younger 
women employed by the hour, the cooperative constituted some form 
of recruitment incentive subsidy. 
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To begin with, the cooperative represented an extension of the tasks 
created as part of the EU project and employees worked with waste 
separation in the area and cleaning. Working tasks were then extended 
to include storage and removal services. The cooperative also worked 
with clearing brushwood and tidying up at the request of the property 
owner and other clients. These other clients included the social ser-
vices and enforcement service, i.e. the cooperative took care of remov-
als and cleaning after tenants had been evicted or forced to move for 
other reasons. The number of cleaning assignments had constantly 
increased during the years the cooperative operated, and also included 
jobs for private clients, property companies and the municipality. In 
addition to apartments, offices and schools, the cooperative also 
cleaned stairwells in the housing area and in 2003 Latitude also started 
to be responsible for cleaning on behalf of the home help services. The 
cooperative also had the responsibility for installing new smoke detec-
tors and replacing the batteries in existing ones on behalf of the mu-
nicipality’s major property owner. 

III. Learning 
The presentation of my results follows the components depicted by 
Wenger (1998) as central to a community of practice, where daily 
practice constitutes the basis of meaning creation and community 
building. Identity is a central concept in Lave and Wenger’s theory and 
in my thesis I have chosen to broach this concept by following four of 
the individuals in the cooperative during their time there.  

Daily practice 

The foundation of life in Latitude is daily work. A well-advanced divi-
sion of labour prevails in the workplace. One person, the project coordi-
nator Urban, exercises combined management and control of the coop-
erative and another person, Karin, takes part in the daily planning and 
distribution of working tasks among the female workers. These two are 
also responsible for external contacts and their work is both varied and 
challenging. Men and women do different tasks. Whilst all the women 
do cleaning work, the men mostly do removal and storage work, as well 
as clear debris and otherwise take care of the outdoor environment. 
Both for women and men, the work consists mostly of tasks that they 
already know how to do and have done before. Many of the tasks are 
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also repetitive and of a routine nature. Urban and, to a certain extent, 
Karin have a special position in that they not only work autonomously 
but also plan and manage the work of the others. Some of the others in 
the cooperative, Anna, Maria and Elias, have also succeeded in breaking 
from the main group and have control over their own working condi-
tions. This means that they do more work on their own and they plan 
their days themselves, albeit within a framework provided by the coop-
erative. Elias, for example, can stop his planned work if removal work 
needs doing and Anna and Maria often don’t know whether they will 
receive any assignments over the next few days. They do, however, 
have an overview of their working tasks and their work is not controlled 
by anyone other than the client. All three are also free to move about on 
their own and they work all over the municipality. This also means that 
they often don’t have any contact with the others and that, although they 
constitute an intermediate category, they are not available for the learn-
ing of the other members of the cooperative. Instead, their lack of pres-
ence and engagement means that the work of the others will consist to 
an even greater degree of routine tasks. 
 
Newcomers are thrown in at the deep end. The women work with Karin 
for the first few days, which also gives her an opportunity to assess 
whether they will be able to fulfil the requirements for thoroughness and 
efficiency placed upon them. The men also get straight down to the 
work that needs to be done and that is always done in groups, where one 
of the Swedish men takes on the role of foreman, unless it is a removal 
assignment, in which case Urban will lead the group. The women then 
work in pairs and their work is checked by Karin after their working 
hours are over. The feedback given to the women includes pointing out 
shortcomings, whilst satisfactory work is not commented on, since it 
constitutes the norm and is also a pre-condition for the women to keep 
their jobs. The men’s work is not checked in the same way partly be-
cause their work is always supervised and partly because they are not 
subject to the same demands for thoroughness and efficiency, since they 
are seldom working directly for a demanding client. 
 
What does all this mean for learning in the Latitude Cooperative? Ac-
cording to Lave and Wenger, our learning takes place in our lived ex-
perience and actions (Wenger 1998, p.3). In other words, we learn from 
the actions we perform and whilst we are performing them. Most of 
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those working in the Latitude Cooperative perform tasks which they are 
already well-acquainted with and know how to do, and their actions and 
lived experiences in the cooperative do not therefore provide the chal-
lenges needed to learn new methods and skills. On the other hand, most 
of the workers must do the same or similar tasks under greater time 
pressure and more systematically than they have done before. From this, 
they learn how to organize their work and both use and save their bodies 
to cope with the workload. We cannot learn from our actions unless we 
are given the opportunity to perform them, and as a result of the far-
advanced division of labour within the cooperative, only a few have 
access to autonomous and varying working tasks. Obviously, Urban and 
Karin, who can both steer their work themselves and meet challenges 
and new tasks each day, are the two who talk of their work being stimu-
lating and that they learn from it. They can identify learning new skills 
in that they are constantly meeting new tasks to deal with. Lave and 
Wenger (1991) stress that humans are social beings and that this fact is 
a central aspect of learning. In our work, we are dependent on one an-
other to cope with challenges, just as we are dependent on a sense of 
belonging to tolerate boredom. Boredom is a threat in the repetitive 
working tasks in Latitude, but some of the workers have managed to 
develop a close social affinity with each other to make the working days 
tolerable and make the work go as smoothly as possible. Without the 
happiness that Anna and Maria feel as a result of their closeness to each 
other and ability to organize their work jointly and efficiently, they 
would probably not have stayed at Latitude as long as they have.  

Meaning 

According to Wenger (1998), meaning refers to the way we talk of our 
capacity to experience our lives and our world as meaningful, and this 
applies both individually and collectively. Each one of us is engaged in 
negotiation and formulation of meaning in every context in which we 
take an active part, whether it be at work, in our family life or spare 
time. In our daily lives, we also meet reifications, which are the result 
of other people’s actions based on what they have formulated as im-
portant and meaningful to bind into a fixed form and basis for other 
people’s interpretations and actions. These reifications are meanings 
that have been made into things and that convey meaning from those 
who have created them. If we are to able to use them and deal with 
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them, we must understand the meaning, and we must also accept and, 
at least to a certain extent, embrace the meaning. Some environments 
are richer in reifications that others and can also be more dependent on 
interpreting and deciphering them. 
 
All those I have spoken to in the Latitude Cooperative say that it is 
important to have a job, even if they express different reasons for hav-
ing one. Few of them, on the other hand, say that their work in the co-
operative provides them with stimulus, development and what they 
want from a job. The daily social practice offered to them does not 
therefore give them what they want and require from a job. Some see 
work as content - it is important that it provides stimulus and content 
and that one can engage oneself in the working tasks - whilst others see 
work as activity. Some of those who see work as content are content 
with their jobs, like Urban and Karin, whilst others are very displeased, 
like Vera and Erik. Some of those who see work as activity see it as a 
good enough way of earning a living, since it allows them to make the 
most of other things they feel are important, as is the case for the Iraqi 
men. For others, including most of the women, their work at Latitude 
is just a temporary way of supporting themselves whilst they look for 
something that can give them more content, but which in most cases 
must also fit in with their family responsibilities.  
 
The cooperative and those within it are also dependent on the Swedish 
social security system and employment measures, which to a certain 
extent are interwoven. By getting paid up to full-time by the unem-
ployment insurance, Anna and Maria can lead a tolerable existence, 
with part-time work and incomes that they can live off, at the same 
time as it ties them to a workplace and a job, which they both want to 
get away from. Others know from the start that their time in the coop-
erative is limited and just a link in a whole chain of measures, which 
means they see the work as a way of temporarily supporting them-
selves. How this view of the workplace as a temporary placement af-
fects their chances of experiencing their work as meaningful becomes 
clear when we follow Erik and Per. For Erik, who had hoped to stay 
on, the work and workplace lose all meaning when he is forced to con-
clude that the placement is only temporary, whilst on the other hand, 
the work becomes filled with meaning for Per, when his temporary 
placement is made into a permanent job.    
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The very fact that Latitude is itself interwoven in the social security 
system and employment measures means that it becomes a reification 
that is difficult to interpret and understand, both as regards objectives 
and purposes as well as economic terms and conditions. When Erik 
decides to move one, it is after having tried to interpret the coopera-
tive’s economic terms based on what he can decipher and differentiate, 
but there are several factors to which he does not have access and he 
therefore makes his decision for the wrong reasons. Latitude is not 
transparent or interpretable for those working there.  
 
What does this mean then for people’s creation of meaning?  Accord-
ing to Wenger (1991, 1998), we are constantly trying to negotiate and 
create meaning, we are active in our meaning creation and we interpret 
the signs, symbols, reifications we meet to create a meaning and un-
derstanding. We negotiate meaning and understanding with those 
around us and build our meaning on a common foundation, but the 
meaning we create is well-rooted in our own experiences and our own 
needs. It is clear how the people try to interpret the terms of the coop-
erative and their own possibilities in relation to the cooperative and the 
social security system in order to create as satisfactory an existence as 
they see is possible. The meaning of being in a cooperative, staying 
there or moving on is something that occupies everyone’s thoughts and 
time and each individual looks for her own meaning and acts accord-
ingly. Everyone thought that a permanent job had a meaning and a 
higher value than the temporary placements and uncertain hourly-paid 
work in the cooperative, since a permanent job is associated with 
greater security, with fixed working hours, with a community of work, 
with breaks and contractual working hours and this gives people higher 
value as citizens. Since the cooperative is presented as a project, and 
the men have arrived there on fixed-term placements, it is natural that 
the meaning they give the work in Latitude is primarily of a temporary 
nature. For just a few, the cooperative could be viewed as a permanent 
job in several respects and be given meaning as a result. Others could 
not rely on Latitude offering them permanent work and they therefore 
were looking to move on and find a permanent job. The cooperative is 
part of the society and dependent on government labour market meas-
ures, the social security system and municipal politicians and civil ser-
vants, all of which creates structures and frameworks not only for the 
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cooperative but also for those working within it. Their creation of 
meaning from the work and their existence in the cooperative takes 
place in relation to these structures and systems, but leads to different 
meanings depending on their previous experiences and opportunities to 
make use of the offers the structures can give, as well as on how they 
were able to decipher and interpret the terms and circumstances that 
applied to the cooperative’s activities and finances. Those who can and 
have the opportunity also make use of society’s structures and systems 
to create an existence that provides meaning, like Anna and Maria, 
who make use of the social security system so that they have time for 
their family and recreation, or Erik, who utilizes the labour market 
support system to look for a job that he finds more meaningful.  

Community 

Communities are built around the actions and the meaning, created 
from daily practice, and are based on individuals creating meanings 
that are mutually compatible. If someone creates a meaning that devi-
ates too much from those of the others, this person will either be mar-
ginalized or choose to leave the community. Boundaries may also 
emerge between groups within the work community if working terms 
and conditions differ too much or people have different backgrounds 
that affect their way of being and of dealing with daily practice. 
Wenger (1998) stipulates three requirements to be fulfilled before a 
gathering of people can constitute a community: mutual engagement, a 
joint enterprise and a shared repertoire.  
 
It is clear that the people in the cooperative constitute a very heteroge-
neous groups compared to the examples of communities of practice 
referred to by Lave and Wenger (Lave & Wenger 1991, Wenger 1990, 
1998). The group is mixed as regards gender, background, language, 
age and experience and education alike. The one thing they have in 
common is that for a period of their lives they have been sent or chosen 
to work in the cooperative. The women share working tasks, but they 
seldom work together in more than groups of two or three. The men 
have more joint tasks and take breaks more often together. Among them 
only Elias increasingly goes his own way. Over time, the cooperative 
also changes, becoming bigger in scope and hence has more demands 
put on it from outside. The volume of commissioned and paid working 
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tasks increases and the men often work with more demanding working 
tasks in smaller groups. There is also a substantial turnover of staff. 
There is always someone new joining or others on their way out, whilst 
a core of men and women have been there the whole time I have been 
following the cooperative. Those working in the cooperative are also 
there on different terms. Some are considered and consider themselves 
as permanent employees, some are employed but on more uncertain 
terms, others have been placed there as part of a temporary labour mar-
ket measure and others are there as trainees. Whilst those who see them-
selves as permanently employed know that they will be there for a 
longer period of time, others are only there for a shorter time, either 
because they choose to move on themselves or because their placement 
is for a limited time only. For the latter, it is not important to try and 
build up a community since they don’t want to stay or know that they 
will soon be leaving, as is the case for Vera, Lasse and Elin. There are 
also problems in the group in overcoming language difficulties and it is 
clear that several of the Iraqi men find it difficult to express themselves 
in Swedish, whilst it is also difficult for people like Vera to understand 
them. Cultural differences also make it difficult for many of them to 
meet and understand each other’s worlds. Furthermore, their life cir-
cumstances differ somewhat, with some of them living together with 
their spouse and children, others being single parents and others living 
alone. 
 
The working tasks are concrete and very clearly defined, with the result 
that they are easy to measure and there is not much room for interpreta-
tion and ambiguity. Inspection and evaluation are carried out all the 
time and women receive immediate feedback on their work perform-
ance. The work itself does not therefore leave much room for ambigu-
ity, nor is there a need for interpretation. This means that the employees 
don’t need to establish and sustain a community to pass on knowledge 
regarding interpretations and problem-solving, nor maintain a sophisti-
cated level of knowledge. They don’t meet daily problems which they 
have to solve with the help of their work colleagues and they are there-
fore not forced to build up an efficient community. Their work is hence 
not a joint project that demands their thoughts and commitment, nor 
must they meet to exchange thoughts and experiences. They are not 
forced, as a result of their work, to build relationships amongst them-
selves, in which they reflect views and outlooks and therefore build up 
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neither a shared repertoire or mutual engagement in each other or their 
work. Within the group, there are some minor close communities, such 
as the ones between Karin and Fatima and between Anna and Maria, 
communities that are built on mutual trust and similar views on how the 
work should be done.  
 
Because they are not forced to meet in discussions and problem-solving 
dialogues, the boundaries between men and women, Swedes and mi-
grants, young and old persist and are maintained in people’s stereotyped 
images of each other. These differences and boundaries are maintained 
as a result of the division into female and male labour, where the men 
are allowed to refuse to do women’s work, and the notion that this is 
easier and doesn’t require strength persists despite reality proving oth-
erwise. In the relationship between Swedes and migrants, many of the 
former believe they are on a higher level of civilization, and instead of 
questioning this notion, it is maintained and manifested in the way work 
in the cooperative is organized, where jobs such as foreman are always 
given to a Swede. For their part, several of the migrants are disturbed by 
the Swedes’ secularization and by things they meet in their work such 
as abuse and damaged apartments. During my time in the cooperative, I 
never saw any of the employees question the prejudices they had about 
one another. Neither did anyone even mention or discuss the stereo-
typed images that had been created, by, for example, pointing out that 
the same Iraqi men who were assumed to repress their wives also grew 
vegetables, cooked food and agreed to do cleaning work. Neither did 
anyone point out that the work done by the women in the cooperative is 
harder and more strenuous than that done by the men.  Despite the fact 
that their daily lives tell a completely different story, the notion of the 
Swedish man’s superiority over both women and men from other coun-
tries and cultures remains. In other words, both a gender power structure 
and a power structure between the Swedish majority in society and the 
migrant minority are maintained.  
 
The communities I found, such as among the Iraqi men on the one 
hand and Swedish-born people on the other, are separated communi-
ties, that already existed and live on in the cooperative, despite the 
explicit aim of the cooperative being to bridge the gaps between them. 
These communities have emerged as a result of common background 
and history a long time before the people came to the cooperative. Ex-
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isting dissimilarities between cultures and backgrounds are not ironed 
out at work, despite the men sharing the same working tasks. This is 
due to the Swedish men having the preferential right of interpretation 
when it comes to how the work should be done and what norms apply. 
The men and women do not meet at the workplace and cannot there-
fore build a community and a common practice. The boundaries be-
tween men and women are reinforced and maintained in the coopera-
tive, even though I would not wish to claim that the women constitute 
one joint community and the men another. New, minor communities 
have in some cases emerged, such as between Anna and Maria and 
between Karin and Fatima. These have emerged through common 
practice, through the work they share, which they form the same opin-
ion about and perform with mutual understanding and trust. These 
communities are tight and for Anna and Maria, it is also something 
they protect from intrusion by any of the others and something which 
leads to them always demanding to work together. Otherwise, none of 
the others work together all of the time and they cannot therefore form 
a tight work community without either working altogether like the men 
or in small varying groups like the women. 
 
The community which I have otherwise been able to detect and which 
includes everyone is born out of a common opinion as to how to make 
use of the opportunities for an informal economy, which can be of-
fered. Here, there is no difference between men and women, between 
Swedes and migrants or between young and old. What they all have in 
common is that their low incomes make it important for them to look 
for opportunities to make their money last longer and to do this they 
cooperate across boundaries. The community which they all build is 
therefore a question of how they can find opportunities in their work 
that can enrich their lives away from the workplace. 

Identity 

A social community is built by the individuals that enter or have entered 
into it. These individuals are given and adopt different roles in the 
community of practice and are affected by the others in the community 
at the same time as each one also affects the others. The component of 
“identity” is the hub between the individual and the common and con-
sists of the individual’s lived experience that takes place in a historical, 
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cultural and social context. Identity in this context is hence something 
built up by the participants in a social community of practice and that is 
dependent on its practice, on the meaning given to this practice and on 
the social community that is built up. The identity is created in the daily 
actions; you are the one who can do a job and perform the actions that 
characterize it. Mastering the daily practice also means being involved 
and sharing a work community, having a place within it and  helping to 
build on it. Identity is also directly associated with meaning and who 
you want to be and what it is meaningful to be and learn in order to be-
come this individual.   
 
I have chosen to follow four individuals: Elias, Karin, Vera and Erik 
and describe their participation paths and learning and I have chosen 
the concept of “telos” as an instrument to describe and explain their 
learning whilst at Latitude. The concept of “telos”, as I use it following 
the example of Österlund (1996), is perhaps above all ontological, it 
concerns learning that leads to change and the development of identity. 
Learning naturally includes what we learn from factual knowledge and 
skills, the epistemological perspective, but above all it relates to the 
fact that what we learn has meaning and significance for the individual 
and her view of herself and the world around. This also includes the 
social aspect; in the relationship with the world around, the individual 
learns and forms a view of herself, her place and her opportunities in 
the social practice in which she finds herself. The development of telos 
reflects not only how the individual learns and changes, but also the 
individual’s changes in relation to the world around.  
 
The people I have chosen to follow in the Latitude Cooperative do not 
demonstrate a uniform picture in their learning paths and development 
of telos - what they learn. For Elias and Karin, it is clear how their telos 
develops and expands and also goes hand in hand with the needs and 
development of the workplace. Their telos is different in certain re-
spects, however. Karin’s learning is closely connected to her profes-
sional expertise and develops as she learns and takes on more tasks as-
sociated with cleaning. It is not only a question of being skilled at her 
handiwork, but also of being able to plan the work, have an overview, 
being able to meet customers and representing her profession. Her telos 
is about developing an excellence within the profession, as well as a 
broader perspective in which she sees the role the workplace plays in 
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the housing area. Karin is also the one who sees and in her daily work 
promotes the aim of working for integration.  Elias, who is a refugee 
from northern Iraq, has on the other hand formulated a goal that has 
been important for him from the outset and that he is able to break down 
into well-defined sub-goals. These are: to master the Swedish language; 
pass his driving test; and assimilate Swedish culture. Gradually, how-
ever, his telos also expands. His telos is always well-rooted in the daily 
practice where he lives and this is also true for Karin. Both of them fill 
their time at Latitude with content and life at the same time as they 
strive towards new goals they set up for their existence. Both began 
their stay in the cooperative from a position in which they were both 
keen on and grateful for getting a job and they are prepared to invest 
their energy and free time to keep it, whilst at the same time they realize 
that they are also needed to ensure the workplace can survive and de-
velop. It is clear that the concept of telos places demands not only on 
those who find themselves at a workplace, but also on the workplace as 
a whole. It must be able to provide scope and sustenance to develop and 
deepen what is learnt. I believe that Karin, who has seen an improve-
ment in her expertise and who feels that the cooperative has given her 
access to new and stimulating working tasks, is satisfied with the devel-
opment, and that her telos has developed concurrently with the coopera-
tive. I wonder, however, whether Elias doesn’t place higher demands on 
the development of the cooperative to meet his own goal of building a 
socially and economically stable existence, which provides scope for his 
knowledge and ambitions. To Elias, the cooperative is a company and 
the content of his learning interacts with the cooperative as long as he 
himself can develop and be given more working tasks. The critical point 
will come if he doesn’t have the opportunity to have the influence he 
strives for and if the cooperative is not able to grow and develop. We 
can express this in terms of the cooperative being an opportunity that 
presents itself for Karin and of it being a goal in itself for her, whereas it 
is a platform for Elias.  
 
The circumstances for Vera and Erik are different, however. Neither of 
them chose to come to the cooperative on their own initiative and we 
can therefore ascertain that their personal goals did not lie within the 
framework of the cooperative, when they arrived at Latitude. Erik, who 
is about 50 years old, was hindered by the fact that he immediately saw 
his place in the cooperative by virtue of his age, experience and knowl-
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edge, did not see any opportunities for learning and was not entrusted 
with tasks that challenged him. Both Vera and Erik choose to leave the 
cooperative when the occasion arises, but they do this in different ways 
and with different goals. Formulating a goal for one’s life also means 
putting in effort and exposing oneself to uncertainty and the risk of fail-
ure and perhaps be forced into a rethink. The paradox lies in the fact 
that one has to set up a goal, which one is not guaranteed to reach, in 
order to have something to strive towards. A leap out into the unknown 
is required. The person needs to dare to believe in herself and have the 
courage to strive for something that she is not sure she has the capacity 
to achieve, and to be able to fill the way there with content. This leap is 
difficult for Vera. As soon as she expresses a goal, the obstacles pile up 
against her and she does not believe she can overcome them. For Vera, 
who is still young, the world and her dreams have shrunk and she limits 
her demands to having reasonable working hours with breaks and full-
time work so that she can support herself. On the other hand, she has no 
expectations of feeling happy at work, enjoying her working tasks or of 
being able to develop in her work. What she has learnt at Latitude is 
above all to reduce her expectations and resign herself. She leaves the 
cooperative with less self-confidence and fewer hopes of being able to 
realize her dreams. Vera has learnt how to be a professional cleaner 
during her time in the cooperative, but it is a learning experience, a te-
los, which she does not want. Erik, on the other hand, chooses to leave 
the cooperative to try and reach his goal of getting a permanent job, 
where he can make use of his knowledge and experience for previous 
jobs and where he can also be given recognition for these and greater 
work autonomy. Erik has not learnt anything new in his work. On the 
contrary, all he has learnt is that the cooperative was not a place where 
he could influence the work nor where he had any opportunity to get a 
permanent position. He has not learnt, however, to resign himself or to 
adapt to the tasks which the cooperative can offer. 
 
Both Vera and Erik find the cooperative to be incompatible with their 
goals and both have learnt that Latitude is not a place for them. Vera, 
who has not been able to formulate a goal which she sees as attainable, 
has not severed ties with the cooperative completely and there is a risk 
that she will have to come back when her temporary employment at a 
school comes to an end. Erik, on the other hand, is definitely saying 
goodbye to the cooperative and can do so because he is integrated into 
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the Swedish social security system and can stay within it whilst he looks 
for a job that corresponds to his goal. For Vera, the cooperative has be-
come an obstacle to her finding her goal, an obstacle that risks making 
her goal totally impossible, whereas for Erik, the cooperative has been a 
waste of time and a detour on his way towards his goal.  
 
The interaction between each of the four and the surroundings is closely 
related to their learning and the telos they develop. For Karin, who con-
stantly learns in her profession, this implies that she positions herself in 
relation to her colleagues in the cleaning sector as the person who 
teaches, instructs, evaluates and scrutinizes. This gives her a superior 
role over them and their professional expertise determines how she will 
treat them whilst towards the migrant women and men, she takes on the 
role of conveyor of language and local culture/society. Only towards 
Urban, Elias and Fatima does she adopt another role, since she sees 
Fatima and Elias as friends and colleagues and Urban as her boss, which 
does not prevent her from seeing his weaknesses. During her time at the 
cooperative, Urban has always bestowed considerable confidence and 
trust in Karin and she has responded by taking on a substantial work-
load and increasingly advanced working tasks. During the entire time I 
have followed the cooperative, Karin has worked from early morning to 
late in the evening, she has always been first there in the morning and 
often agreed to do the evening cleaning outside her normal working 
hours. Her confidence in herself and her ability has increased as she has 
learnt and taken on new tasks and she says herself that she enjoys the 
variation in her work and the fact that she can act freely and autono-
mously.  
 
For Elias, who has constantly strived to come to grips with Swedish 
society, language and culture, his efforts have affected his relationships 
with the surrounding world in that he increasingly alienates himself 
from his Iraqi compatriots and seeks out those who can help to 
“Swedify” him and provide him with opportunities to learn more. Dur-
ing the time I have followed the cooperative, he has obtained access to 
more autonomous working tasks and been able to plan his days on his 
own. He also interprets the fact that he has been given access to a mo-
bile phone and a car as Urban trusting him and appreciating his level of 
commitment. However, his ambitions mean that he competes with oth-
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ers and some feel he has received too many benefits. He feels himself 
that several of the men do not have a future at Latitude, over which he 
hopes to exert his influence. Elias has learnt about his new country and 
language, but he has not learnt anything new in his work. The work he 
does is always based on previous knowledge, but in his self-image and 
in the way he sees the cooperative, he is an important person who can 
raise the level of knowledge and ambition within it.  
 
For Vera, who wants to remain neither in the profession nor in the co-
operative, it is not appropriate to try to learn more in her work. Neither 
does she admit that what she learns is learning from which she can 
benefit. Vera’s openness towards me and her readiness to respond and 
talk about her dreams contrasts markedly to how she acts towards the 
others at the workplace and can be interpreted as her need of acknowl-
edgement, but that she isn’t able to express this in any way other than 
doing her job well. This is taken as a matter of course by her employer 
and is not commented upon, whilst attention is brought to her mistakes. 
Vera sees this as constant negative criticism of her, to which she makes 
a hostile response and the fact that no-one shows any appreciation for 
the good work she does merely increases her unhappiness.  
 
It is clear how both Karin and Elias develop strategies to learn; they 
look for opportunities to learn even if it involves more difficult and 
heavier working tasks, as for Karin, or involves costs and loss of time, 
as for Elias, as he has chosen to take his driving test in Swedish. They 
can also identify learning opportunities in situations and on occasions 
when they expect something else, as when Elias has difficulty with a 
tenant when replacing a smoke-detector without respecting the tenant’s 
requirements. Both take responsibility for their own learning. This is 
more evident in Elias, who can look for and find learning in daily life 
and he arranges learning situations himself, which he finds superior to 
institutional learning, whilst Karin refers to the course in cleaning as the 
occasion when she learnt the occupation, despite the fact that she has 
built on the foundations she learnt there on her own. Erik looks for 
learning opportunities, but finds that the work does not provide them, 
which contributes to his decision. Vera declines the proposals for 
changes and learning that are offered, since she does not feel they are 
relevant and because she would prefer to leave the cooperative. 
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Learning for the four individuals, Elias, Karin, Vera and Erik, in the 
Latitude Cooperative has taken on very different forms and we can 
also ascertain that their learning is closely associated with their iden-
tity. Through learning, Karin has strengthened her identity of being 
capable and competent in her occupation, Elias has strengthened his 
confidence in being able to build up a new existence and has made 
progress in his learning and can now integrate himself into his new 
country. For both of them, their learning at work expands and they 
constantly find new opportunities to learn, whilst the other two do not 
see any learning in their stay at the cooperative since it does not give 
them the development they desire. They are allocated tasks which they 
don’t see as challenging and which lead to them neither being able nor 
wanting to couple their goals and plans with the cooperative. Vera has 
learnt the basics of an occupation she doesn’t want and does not wish 
to identify herself with. Furthermore, her learning has been painful and 
led to her, at least temporarily, having to give up her dreams and ex-
pectations of a job that interests her. Neither has the cooperative been 
able to offer Erik learning that is compatible with his identity. He in-
stead leaves it to be able to maintain his image of himself as experi-
enced and professionally competent. Erik was expecting to be able to 
use his experience and knowledge and be given scope to develop new 
learning, but he has not seen any opportunities for this and therefore 
chooses to locate his goal and his learning somewhere else. Both have 
learnt that the cooperative is not a place for them and the alternative 
for both of them is to leave the workplace.  

IV. Conclusions 

Latitude as a place for learning? 

My first aim with this thesis was to examine how a labour market pro-
ject such as the Latitude Cooperative seems as a learning environment 
and I have been able to ascertain that the cooperative does not offer an 
environment that is structured in such a way as to offer newcomers le-
gitimate peripheral participation, leading to full participation. Similarly, 
I have also found that the cooperative does not work as a combined 
community of practice, in which all the members have access to daily 
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practice that can promote reproductive learning and knowledge preser-
vation.  
 
My second aim was to problematize the theoretical tools when used in a 
case like this. Do Lave and Wenger’s theories about legitimate periph-
eral participation and learning in a community of practice work in my 
example? I feel I have managed so far to answer this question in part, 
namely that I have been able to ascertain that the theory of legitimate 
peripheral participation shows that Latitude lacks the basis of a clear 
structure for learning, development and responsibility-taking.  Neither 
have I been able to identify what full participation involves and where a 
possible centre is located within the cooperative, where we instead find 
a well-advanced division of labour and a lack of a promotion ladder. 
Lave and Wenger (1991) point out themselves that it is not possible to 
remove parts of the concept nor to talk of differences in degrees of how 
legitimate or peripheral participation is. It is possible to say, on the 
other hand, that the theory can be used as an analytical concept to un-
derstand and explain learning (Lave and Wenger 1991, p. 40). In this 
respect, I am forced to ascertain that the theory has indeed served its 
purpose for me. It has been fruitful to follow individuals in their partici-
pation paths and to use the concept of telos, as Österlund (1996) uses it, 
to follow what people learn and how this learning forms the basis for 
new learning. By using this concept, the ontological aspect of learning 
has been stressed - what the individual learns is of considerable signifi-
cance for who she is and will become. 
 
Concerning learning in a community of practice, I have found that the 
theory has given me the tools to explain why Latitude does not consti-
tute a coherent community of practice, as Lave and Wenger’s example 
does (Lave and Wenger 1991, Wenger 1990, 1998).   

Who learns what in Latitude – and why? 

The first aim of the thesis posed yet another question, namely: what do 
the people working in the Latitude Cooperative learn? I have previously 
been able to ascertain that the people working in the Latitude Coopera-
tive have formulated different meanings as regards their lives in the 
cooperative. This, according to Lave and Wenger (Lave and Wenger 
1991, Lave 1993, 2000, 2004, Wenger 1990, 1998), is also of consider-
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able significance for their learning. I cannot find in Lave or in Wenger 
any theory that tries to explain why individuals who share the same 
workplace interpret this in different ways. Billett (1997, 2001, 2002, 
2004, 2005) points out however, that the background and history of in-
dividuals play a major role in how they interpret a workplace. It is also 
the case that workplaces treat those who work there differently, but it is 
the individual who determines how she participates in different activi-
ties and how she involves herself in the workplace. In his in-depth study 
of the situated learning theory, Dreier (1999a, 1999b, 2000) provides 
explanations for why people act differently and learn differently from 
the same workplace. The cornerstone of the situated learning theory is 
that people are not born with a fixed core that constitutes their identity 
but that the individual is formed in her participation in the social com-
munities of which she is a part (Tanggaard 2006, p. 28).  Constant and 
unconditional learning takes place in this, learning that is not a question 
of appropriating a measure of knowledge but that forms and becomes 
one with our identity. Dreier (1999a, 2000) also stresses the difference 
in learning. There is learning that is more important than other learning 
and the important learning gives us the opportunity to change our out-
look and prerequisites and makes us competent and capable of acting in 
other social contexts. This learning can make a difference for us since it 
can give us access to new contexts and help us develop our position and 
direction in life. This learning provides us with the opportunity to build 
and change identity.  
 
A metaphor I have sometimes heard used for learning is that is like 
sewing a patchwork of lived experiences (Alheit 1995b). Dreier 
(1999a) also uses this metaphor to describe how a person’s identity is 
built up of different parts based on our participation in various local 
practices and “demands” and how each individual’s patchwork forms a 
totally individual pattern of subjective identifications. Even if we can 
apparently live rather similar lives and share experiences, we pick up 
different experiences or “patches” which we give different meanings 
and content in the patchworks we sew and which shape our lives. In 
this way, we compound experience on experience and learning on 
learning depending on the stances we adopt, which provide direction 
for our learning and participation in different social local practices. 
Dreier (1999a) talks of individual personal stances based on the indi-
vidual’s experience of having participated in different social practices. 
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These stances provide direction for and the basis of forming strategies 
for further learning and participation. We can see these stances as the 
plan or sketch for the patchwork. Whilst Alheit (1995b) suggests there 
are people who never get their patchwork together to form a coherent 
whole, Dreier points instead to the fact that we all adopt stances based 
on our needs and perspectives, and that we all work with our patch-
works throughout life. We strive to learn in order to be able to use our 
learning in other contexts and to be able to have a tolerable daily exis-
tence. This is how the Iraqi men working at Latitude learn how to 
navigate in their new society in order to be able to live in the best way 
which they can identify from their stances and needs. They stand up 
for their families, friends and fundamental values and religion and they 
look for ways to improve their financial situation by means of cultiva-
tion, fishing, animal breeding and contacts with an informal economy. 
They share these needs to survive and live as comfortably as possible 
with the others in the cooperative and it is in this field that people de-
velop a joint practice and learn from each other. It is in this field that 
we can see how all of them have developed a community of practice 
and it is into this practice that the newcomers are incorporated by the 
older members. Here, there is both legitimate peripheral participation 
that leads to full participation and a community of practice (Lave and 
Wenger 1991, Wenger 1990, 1998).   
 
Many of those in the cooperative have gone from practice to practice 
and value the cooperative based on what they have experienced in 
other places, but they have also learnt from a long period of unem-
ployment that they don’t have any other choice. Even the women have 
learnt to value Latitude based on their previous workplaces and there-
fore mostly see it as a temporary place, until they get the chance to find 
something better. Their stance can be said to be that they in the long 
run believe they have the opportunity to choose something which they 
feel is better, but that for the time being they have been assigned to the 
cooperative. Their stay in the cooperative does not however give them 
the knowledge or qualifications to choose something entirely different. 
Instead, they continue to be assigned to trainee placements or jobs that 
do not require specialist training. This also means that the only role of 
the cooperative is as a temporary job or placement in their lives, since 
it does not give them the learning and development they are looking 
for based on their own stances or needs. Working at Latitude does not 
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give them the extra spur in the direction their stances demand they go. 
Instead, it appears to be a temporary stay until they find a way forward. 
 
It appears that Elias has himself adopted a clear standpoint that pro-
vides direction and structure in his learning towards a new existence 
and future. A learning,that also affects his chances of succeeding in his 
new country, since he has used his time in the cooperative to learn the 
language and culture. This has manifested itself in his Swedish driving 
license. Through this, he has also learnt to act autonomously in society, 
develop his own contacts and create his own job opportunities. During 
his time in the cooperative, Elias has been transformed into a person 
who functions effortlessly in Swedish society. Karin’s position and 
learning are more about using and merging previous experiences and 
knowledge and giving them new meaning and content. Karin has also 
chosen to come to the cooperative herself and there she has felt that 
she has been able to make use of experiences and knowledge she has 
learnt in other, previous contexts. She also learns new things in Lati-
tude, both in the form of new tasks and the development of her own 
cleaning expertise. Karin also learns about cultural differences in that 
she can look at herself in relation to those who have come from other 
cultures and through her self-imposed role as conveyor of Swedish 
culture. Both Elias and Karin have created their working tasks in the 
cooperative for the most part themselves and hence also created oppor-
tunities for learning. Erik scrutinizes his earlier experience of partici-
pating in several different social contexts, but does not find that he can 
make use of them in the cooperative. He therefore takes the decision to 
look for a new workplace so that he can carry on sewing his life 
patchwork. He learns that the cooperative is not a place where he can 
stay, but that he has the opportunity to look elsewhere in the hunt for 
what is important in his stance, i.e. a permanent job which is also com-
patible with his self-image as a competent and experienced profes-
sional. Vera finds herself in the initial stages of her professional life, 
but what she finds is that the experiences offered at Latitude are not 
experiences she wishes to sew into her patchwork and she therefore 
tries to find a way out, conscious of the fact that she won’t find what 
she’s looking for at the new workplace, but that she has nevertheless 
taken a step towards better conditions. Her learning can be said to be 
that she has clearly worked out what she doesn’t want from a work-
place and that she has taken an autonomous decisions to leave the co-



Summary 

335 
 

operative. Both Erik and Vera felt forced to start working in the coop-
erative, both have made the decision to leave and themselves opened 
the door to be able to do so.  
 
In conclusion, we can still say that all four people, like the others in the 
cooperative, will continue to learn and sew their patchworks for the 
rest of their lives. The stay at Latitude has led to a learning that embod-
ies their identity irrespective of whether this has lead to them choosing 
to stay or leave, whether they have learnt to participate in a different 
way in society like Elias, whether they see themselves as competent 
and experienced professionals like Karin, or whether they protect their 
professional identity like Erik, or try to maintain their dream of a better 
professional life like Vera. All four of them have adopted different 
stances in relation to Latitude, depending on their needs, backgrounds 
and experiences and during their time in the cooperative they have all 
learnt something, but their learning is different and Latitude will have 
had a varying degree of significance for their future lives.
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