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Abstract 
 

This study reports a project within which leaders in a local government 

administration develop their skills about and in action learning. The main focus 

is on the conditions that are needed in an action learning process. The aim is to 

analyse the working process, how the leaders make use of their own 

experiences from daily working life and put them into questions and actions, 

and finally,  to question and analyse my own leading process as an action 

researcher.  

 

During nearly two years, the leaders taking part in the study and myself have 

been involved in a complex, social process where experiences from daily 

working life have put questions into actions and investigations. 

 

Results show that the leaders, through the working process, learned how to 

investigate, collect information and analyse data. Time and process were found 

to be key concepts in their action learning. Uncertainty characterised the 

leaders´ initially work while the enthusiasm and more initiative from their side 

appeared as the work proceeded. Through the process they had to deal and 

struggle with their staff’s notions about working conditions as well as their own 

leadership. Demands on responsibility for their own actions were mixed with a 

permitting atmosphere holding both laughing and testing of new ideas. Another 

result shows tensions within this learning process, on one hand, between the 

leaders who wanted to keep their agreed understanding and, on the other, my 

intentions to challenge their understandings. The variation and changing in 

interaction patterns over time between me and the leaders seem to be crucial to 

make this project the leaders´ own working process. My leadership changed 

from initially instructing, to coaching and finally to take a back seat.  A main 

conclusion from the study is that designing adult education in a learning 

perspective, deals with working methods as well as content. 

  

Keywords: action learning, leadership, interaction, process, experiential 

learning, adult education 

 



 2 

Abstract .......................................................................................................................  
1 Inledning ................................................................................................................ 5 

1.1 Studiens bakgrund och utgångspunkter .......................................................... 5 
1.2 Syfte och forskningsfrågor.............................................................................. 7 

2 Kunskapsområdet och en teoretisk ram ................................................................. 8 
2.1 Erfarenhetsbaserat lärande .............................................................................. 8 
2.2 Livslångt lärande........................................................................................... 11 
2.2.1 Vuxenlivets lärande .............................................................................................................13 
2.2.2 Arbetsplatsen och lärande....................................................................................................16 
2.3 Individ och organisation................................................................................ 20 
2.4 Aktionsforskning........................................................................................... 24 
2.4.1 Aktionsforskningsbegreppet – ett möte mellan teori och praktik ........................................24 
2.4.2 Relationen mellan forskare och praktiker ............................................................................26 

3 Metod ................................................................................................................... 29 
3.1 Aktionsforskning som metod ........................................................................ 29 
3.1.1 Tekniker under arbetsprocessen...........................................................................................29 
3.2 Mötet mellan teori och praktik...................................................................... 32 
3.3 Etiskt förhållningssätt ................................................................................... 33 
3.4 Att leda en arbetsprocess............................................................................... 35 
3.5 Att följa en arbetsprocess .............................................................................. 37 
3.5.1 Struktur och avstämningar i arbetsprocessen.......................................................................39 
3.5.2 Mina tankar, farhågor och frågor inför att leda arbetsprocessen .........................................42 

4 Arbetsprocessens villkor ...................................................................................... 44 
4.1 Deltagarna ..................................................................................................... 44 
4.1.1. Förvaltning 1 ......................................................................................................................44 
4.1.2 Bakgrund .............................................................................................................................45 
4.1.3 Förvaltning 2 .......................................................................................................................45 
4.1.4 Bakgrund .............................................................................................................................45 
4.2 Kort beskrivning av uppdraget...................................................................... 46 
4.2.1 Gemensam utbildning..........................................................................................................47 
4.3 Omfattning och struktur ................................................................................ 47 
4.3.1 Överenskommelsen .............................................................................................................48 
4.3.2 Arbetsformens kännetecken.................................................................................................49 
4.3.3 Spelregler och ledarskap......................................................................................................50 

5 Arbetsprocessen ................................................................................................... 52 
5.1 En gemensam första utbildningsdag ............................................................. 52 
5.2 Utbildningens andra gemensamma dag ........................................................ 53 
5.3 Utbildningens tredje gemensamma dag ........................................................ 55 
5.4 Ett erfarenhetsutbyte på den fjärde utbildningsdagen................................... 56 
5.5 Fortsatt arbete i förvaltning 1........................................................................ 58 
5.5.1 Tre ytterligare utbildningsdagar...........................................................................................60 
5.6 Fortsatt arbete i förvaltning 2........................................................................ 62 
5.6.1 Tre ytterligare utbildningsdagar...........................................................................................62 
5.7 Avslutande utbildningsdagar......................................................................... 66 

6 Resultat................................................................................................................. 68 
6.1 Arbetsprocessen ............................................................................................ 68 
6.1.1 Aktionslärandet....................................................................................................................68 
6.1.2 Deltagarna och förståelsen av uppdraget .............................................................................72 
6.1.3  Ett gemensamt handlingsutrymme......................................................................................72 
6.2 Kunskaper och färdigheter som genererades av deltagarna i arbetsprocessen
............................................................................................................................. 74 
6.2.1  Probleminventering och en arbetsprocess som kom igång .................................................75 



 3 

6.2.2 Avstämning efter ett sommaruppehåll .................................................................................75 
6.2.3 Att erövra arbetsformen.......................................................................................................77 
6.2.4 Att söka efter mer kunskap genom litteratur........................................................................80 
6.2.5  Att skriva brev – ett sätt att samla in deltagarnas helhetsintryck........................................81 
6.3 Resultatsammanfattning................................................................................ 89 

7 Avslutande diskussion.......................................................................................... 91 
7.1 Utgångsläge och förutsättningar ................................................................... 91 
7.2 Arbetsformen ur ett metodperspektiv ........................................................... 92 
7.3 Deltagarnas lärande....................................................................................... 94 
7.3.1 Arbetsformen och lärande....................................................................................................94 
7.3.2 Lärandet i relation till deltagarnas vardagliga uppdrag .......................................................97 
7.4 Att leda vuxnas aktionslärande ..................................................................... 99 
7.4.1 Att leda är att balansera .....................................................................................................100 
7.4.2 Oförutsedda händelser .......................................................................................................102 
7.5 Utbildning som arbetsprocess ..................................................................... 103 
7.5.1 Att ha roligt på jobbet ........................................................................................................104 
7.6 Lärande i arbetslivet .................................................................................... 106 
7.7 Till sist......................................................................................................... 109 

Referenser ............................................................................................................. 111 
Bilaga 1.......................................................................................................................................116 



                                                                                              



 5 

1 Inledning 
 

Sedan mitten av 1980-talet har jag arbetat med att leda utbildningar av olika 

slag, kurser och utvecklingsprojekt med varierande omfattning. Med åren har 

jag träffat tidigare kursdeltagare och studenter och de flesta uttrycker spontant 

att de minns kursen eller utbildningen och att den var bra. Trots det menar 

många att utbildningen inte har påverkat deras vardagsarbete. Kanske har 

deltagarna omedvetet ändå använt en del av erfarenheterna från utbildningen 

men det vore önskvärt att mer påtagligt knyta ihop vardagsarbete med 

utbildning. Mina erfarenheter har medfört en kritisk självrannsakan och många 

reflektioner över hur formaliserade utbildningssituationer som syftar till att 

påverka vardagsarbetet ska utformas för att syftet ska uppnås. Två faktorer som 

skulle kunna påverka utfallet är under hur lång tid utbildningen pågår och hur 

deltagarnas delaktighet under utbildningen ser ut. Bakom dessa faktorer ligger 

tankar om att deltagare som involveras i en utbildning under en längre 

tidsperiod ges större möjligheter att knyta utbildningen till vardagsarbetet. En 

annan tanke är att deltagarnas möjlighet att styra utbildningens innehåll och 

form ökar det egna engagemanget, påverkar uppfattningen om meningsfullhet 

och kanske därmed också relevansen till den egna vardagen. Därför är jag 

intresserad av alternativ design på utbildningar som utformas med syfte att 

deltagarna kan använda utbildningen i det reguljära vardagsarbetet.  

 

Den här uppsatsen handlar om ett arbete där jag haft möjlighet att påverka 

designen av en utbildning och därigenom kunnat ta hänsyn till tid och 

delaktighet. I studien deltar jag genom att påverka och leda en grupp 

arbetsledares arbetsprocess.  

 

1.1 Studiens bakgrund och utgångspunkter 

 

Det uppdrag som studien bygger på genomfördes i en medelstor kommun i 

Mellansverige. Med erfarenhet av aktionslärande hos en av kommunens 

förvaltningar initierades ett utvecklingsarbete i samma kommun. En större 

grupp arbetsledare i två av kommunens största förvaltningar, 

Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen, deltog i ett 

utvecklingsarbete under ca ett och ett halvt år i början av 2000-talet. 

Utvecklingsarbetet syftade till att minska sjukskrivningsstatistiken och man 
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menade att arbetsledarfunktionen i kommunen var en nyckelfråga när det gäller 

möjligheten att minska arbetsrelaterad sjukskrivning. Man valde att utgå från 

arbetsledarnas förhållningssätt och deras möjlighet att lära mer om och av den 

egna verksamheten. Inriktningen på utvecklingsarbetet var aktionsorienterat 

och man betonade två principer. Den första var att det inte fanns riktlinjer eller 

facit att få från myndigheter om hur man skulle hantera det ökade antalet 

sjukskrivningar, man måste alltså söka ena vägar. Den andra principen var 

förvaltningsledningens föreställning om att kunskap och lärande kan genereras 

ur den egna verksamheten. Arbetsprocessen förväntades ge fördjupad insikt 

och kunskap om den egna verksamheten och utvecklingsarbetet 

karaktäriserades av att arbetsprocessen i sig var det centrala. Innehåll och utfall 

var inte på förhand givet utan formades av arbetsledarnas frågeställningar och 

undersökningar i och av den egna verksamheten. Utgångspunkten var deras 

egen förståelse av uppdraget som arbetsledare i vardagen och deras eget lärande 

som vuxna.  

 

Min ambition med den här uppsatsen är att problematisera och visa på 

komplexiteten i en arbetsprocess där själva processen ställs i fokus. När arbetet 

planerades använde förvaltningschefer och deltagare begreppen 

erfarenhetslärande, aktionslärande och lärande organisation. I min roll som 

forskare har jag kompletterat dessa begrepp med begreppen aktionsforskning, 

och vuxenlärande med inriktning mot arbetslivet och organisation. Gemensamt 

för begreppen är tanken att erfarenheter tas tillvara.  

 

Skiljelinjen mellan aktionsforskning och aktionslärarande definieras i den här 

studien i överensstämmelse med Tiller (1999). Det innebär att deltagarna 

arbetar aktionslärande som deltagare, medan min funktion omfattas av ett 

forskningsperspektiv och benämns aktionsforskning. Jag har betraktat 

deltagarnas lärande som en del i ett utvecklingsarbete där aktionsforskning både 

ses som en metod och som en gemensam teoretisk utgångspunkt för arbetet. 

Arbetsprocessen har som inriktning att tillvarata deltagarnas tidigare 

erfarenheter. Genom att synliggöra och föra dialog om vardagsverksamheten ur 

olika perspektiv skapas förutsättningar för att granska och värdera tidigare 

praktik och på så sätt generera ett lärande baserat på erfarenheter.  

 

Vuxenlärande avgränsas i min studie till vuxenlärande i arbetslivet. Dagens 

arbetsliv ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och förmåga att lära nytt. 
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Problem och dilemman i vardagsarbetet är tillsammans med tidigare 

erfarenheter en möjlighet till lärande som vuxen i arbetslivet.  

 

En av de deltagande förvaltningarna har i ett eget lokalt styrdokument beskrivit 

en strävan mot att agera som en lärande organisation. Detta påverkar hur man 

ser på den aktuella utbildningsinsatsen i relation till lärande. I litteraturen finner 

man något olika sätt att definiera vad som kännetecknar en lärande 

organisation. Enligt Sandström (2000) handlar begreppet om graden av 

framtidsorientering och förmågan att vara experimentell hos en organisation, 

medan Müllern (2006) menar att det är människor som lär, inte organisationer. I 

kommunens lokala styrdokument talas det om en strävan mot ett gemensamt 

lärande för de medarbetare som ingår i organisationen och att deras delaktighet 

i lärandet genererar en lärande organisation. Det innebär att man tar sin 

utgångspunkt i kommunens vardagsverksamhet där erfarenheter tas tillvara och 

kan generera lärande i hela organisationen. Den ena av förvaltningarna har på 

det sättet explicit formulerat ett sådant strävansmål. 

 

Aktionsforskning, som jag definierar det i mitt arbete, innebär både ett 

kunskapsteoretiskt förhållningssätt och en metod. Att leda en aktionsinriktad 

arbetsprocess innebär att min egen teoretiska bakgrund, den egna förståelsen 

och förmågan att hantera metod och tekniker påverkar processen.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

En övergripande ambition med den här studien har varit att lyfta fram 

komplexiteten och flödet mellan teori och praktik och redogöra för ett praktiskt 

exempel på hur det kan se ut när detta sker med erfarenhetslärande som 

utgångspunkt. Mer specifikt har syftet varit att studera aktionslärande utifrån 

erfarenheter av ett utvecklingsarbete med en grupp arbetsledare i kommunal 

förvaltning. I syftet har också ingått att problematisera ledarfunktionen i en 

långsiktig arbetsprocess. 

 

Studien förväntades ge svar på hur den här gruppen av arbetsledare ser på att 

arbeta aktionslärande och följande forskningsfrågor preciserar syftet: 

• Hur ser aktionslärande ut över tid? 

• Hur blir lärandet deltagarnas eget projekt? 

• Vad karaktäriserar uppdraget att leda en sådan process? 
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 2 Kunskapsområdet och en teoretisk ram 
 

Det här arbetet handlar om vuxnas lärande med arbetslivet och vardagen i 

fokus. Kunskapsområdet som är relevant för studien berör flera olika 

dimensioner och kunskapsfält. Individen är subjekt för lärande, men även 

gruppen och organisationen. Individers förståelse uttrycks vardagligt i 

informellt lärande som utgår från erfarenheter och handlingar, medvetna eller 

omedvetna. Att lära som individ utifrån arbetslivets vardag innebär också ett 

mera formellt lärande. Det lärandet relaterar till strukturer på arbetsplatsen som 

kan beröra arbetskultur och organisation.  

 

Att synliggöra hur individer förstår sitt arbete och se det som en potential för 

lärande på en arbetsplats förutsätter en arbetsprocess som designas utifrån 

deltagarnas förutsättningar. Det innebär att arbetsprocessen involverar och 

utgår från deltagarnas vardag och ett ledarskap i arbetsprocessen som inriktas 

på att tillvarata medarbetarnas erfarenheter och delaktighet. Lärandet för individ 

och grupp påverkas av hur styrningen av processen ser ut och det innebär att 

även ledarskapet är fokus för problematisering.  

 

Studien har det erfarenhetsbaserade lärandet som plattform med inriktning mot 

vuxna och deras lärande i arbetslivskontext. Arbetsprocessen ses i ett 

aktionsforskningsinriktat perspektiv där ledarfunktion och deltagare gemensamt 

ansvarar för ett handlingsutrymme över tid och där roller och funktioner 

omförhandlas under arbetsprocessen. I det följande ger jag en översikt av 

litteraturen med referens för min studie. Översikten omfattar såväl teoretiska 

perspektiv som begrepp för genomförd forskning. 

 

2.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

 

Som utgångspunkt för de kunskapsfält som jag menar är relevanta för 

uppsatsen finns det erfarenhetsbaserade lärandet. Satt i ett perspektiv av 

livslångt lärande innebär det att individen lär kontinuerligt över tid, vilket i sin 

tur kan ses som en process. Begreppet process betyder förlopp vilket innebär 

en dynamisk utveckling i ett skeende. Vilka faktorer påverkar denna process av 

lärande och vad kännetecknar ett erfarenhetsbaserat lärande?  
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Erfarenhetsbaserat lärande beskrivs av konstruktivister som Kurt Lewin, Jean 

Piaget och John Dewey på likartade sätt ur ett förändringsperspektiv där 

planering, handling, reflektion och analys leder till planering av ny handling osv. 

Förloppet har vidareutvecklats av David Kolb (1984) som uttrycker det i form 

av en cirkulär process.  

 

  Handlande och konkret erfarenhet 

   

Vad händer ?    

 

Utprovning i nya situationer   Observation  

reflektion, 

Hur kan det lärda    analys  

användas?      

                               Vad hände? 

                               Varför hände det? 

                   Vad betyder det? 

      

  Abstraktion, generalisering 

  värdering 

   

Vilka slutsatser kan dras? 

  Vad har jag lärt? 

 

 

Erfarenhetsbaserat lärande karaktäriseras av både process och resultat. 

Lärprocessen kan vara konfliktfylld då konkreta upplevelser och erfarenheter 

leder till reflektion och ett utprövande av nya handlingar som utmanar de sedan 

länge invanda beteendemönstren. Kolb menar att för att ny erfarenhet ska bli 

till lärande krävs att man öppet och fullt möter en ny situation, att man 

reflekterar utifrån olika perspektiv på den aktuella situationen, samt att man 

uppfattar kopplingar mellan den nya erfarenheten och tidigare erfarenheter eller 

teorier. Det kräver också att man kan omsätta den nya erfarenheten i handling. 

Lärandet är enligt Kolb en helhet i vilken känslor, sinnesintryck och 

förhållningssätt utgör en process. På det sättet omfattar förloppet en 

komplexitet där lärande sätts i relation till person, funktion, arena och 

sammanhang. 
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För att identifiera ett erfarenhetslärande menar Kolb att kännetecken som tydlig 

process, möte mellan tanke och handling, möte mellan individ och omgivning 

är inflätat i varandra och Kolb sammanfattar dessa kännetecken som att 

”lärande är en process där kunskap formas genom omformning av 

erfarenheter” (Kolb, 1984, s.38). 

 

Även om Kolb utvecklat tankegångar om erfarenhetslärande är idén om 

medvetet reflekterande över erfarenheter något som funnits hos andra långt 

tidigare. För John Dewey (1938) förutsätter det erfarenhetsbaserade lärandet att 

individen uppfattar en meningsfullhet och en begriplighet i situationen för att vi 

ska reflektera och lära av den. Enligt honom gör individen långt fler 

erfarenheter än de som genererar ett lärande. Det lärande som erövras kan 

uppfattas antingen positivt eller negativt för individen och/eller för 

omgivningen. Resultatet av erfarenhetsbaserat lärande innebär för individen 

ökad självkännedom och ökad medvetenhet om sitt eget lärande. I en 

utbildningssituation behövs en riktning av erfarenhetslärandet som strävar efter 

ett önskvärt konstruktivt lärande hos individ och/eller grupp. Dewey uttrycker 

erfarenheten kopplad till medvetenhet och handling på följande sätt: 

 
Erfarenhet som utprovande, försök, innebär förändring, men förändringen är ett 
meningslöst övergångsstadium om den inte är medvetet kopplad till den våg av 
konsekvenser som följer på den. När vi genomför en aktivitet och utstår 
följderna och när den förändring handlingen orsakar reflekteras i en förändring 
inom oss blir själva omvandlingen laddad med betydelse. Vi lär oss något 
(Dewey, 1997, s.183).  

 

Tiller (1999) ger ett konkret exempel och menar att den utantillinlärning som 

präglade hans skolgång där minneskunskaper inför ett prov var viktigt, inte kan 

räknas som ett erfarenhetsbaserat lärande. Om begreppen inte kopplas till den 

egna vardagen så blir det lärda till isolerade begrepp som kan blockera lärande i 

vardagen. Tiller menar vidare att vardagen och de dagliga erfarenheterna 

kommer att bli den viktigaste utbildningsresursen framöver. Detta har funnits 

inom näringslivssektorn och när det nu når utbildningssektorn så föds termen 

livslångt lärande. Tiller konstaterar att det behövs en diskussion om vuxnas 

lärande generellt och inte minst riktat mot hur offentliganställda kan lära i 

vardagen. Han menar att vi vet att vi lär av erfarenheter, men frågan är på vilket 

sätt vi lär och vad som kan göras för att stärka det erfarenhetsbaserade lärandet. 

Tiller beskriver det erfarenhetsbaserade lärandet som en trappa med olika steg 

där det första steget innebär att konstatera att det existerar lösa erfarenheter och 
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därför blir nästa steg att ordna dessa erfarenheter. Ett tredje steg handlar om att 

strukturera erfarenheterna och knyta ihop dessa med andra erfarenheter 

och/eller nya situationer. Det fjärde steget kan vara att relatera erfarenheter till 

teori.  

 

För mig är det omöjligt att bortse från det erfarenhetsbaserade lärandet, i 

synnerhet om det handlar om vuxnas lärande. Samtidigt finns ingen automatik i 

att erfarenheter tillvaratas i en kompetensutvecklingssituation. Att synliggöra 

och öka medvetenheten om vad som ligger bakom dagliga rutiner och 

handlingsmönster ser jag som ökade förutsättningar för att kunna lära av 

vardagen. Designen för den utbildningssituation som den här studien handlar 

om tillåter mig att ta hänsyn till de förutsättningar som krävs för att praktisera 

ett erfarenhetsbaserat lärande. Att också genom utmaning och problematisering 

av rådande tanke- och handlingsmönster omvandla erfarenheter till lärande, 

exempelvis på en arbetsplats, är för mig också kärnan i det livslånga lärandet. I 

nästa avsnitt behandlas detta begrepp. 

 

2.2 Livslångt lärande 

 

Diskussionen om livslångt lärande tog fart på 1960-talet och har 

problematiserats på olika sätt sedan dess. Larsson (1996), som bidragit till 

diskussionen om livslångt lärande beskriver och teoretiserar vardagslärandet 

genom att utgå från att individer ständigt lär i vardagen men påpekar att dessa 

vardagar ser olika ut för olika individer och i olika sammanhang. Det vi lär i 

vardagen baseras på tolkning av omvärlden i relation till våra tidigare 

erfarenheter. Tolkningarna är medvetna eller omedvetna och bygger på 

förförståelse. Vardagens rutiner löper omedvetet tills vi stöter på ett problem 

eller något som vi inte känner igen. I den nya situationen reflekterar vi och 

kommer vidare genom att lösa problemet eller det nya på något sätt. Här kan 

vardagslärandet relateras till begrepp som ”tyst kunskap” och ”problembaserad 

inlärning” (Larsson, 1996). 

 

Användningen och tolkningen av livslångt lärande som begrepp har förändrats 

över tid. Rubensson (1996) redogör för begreppet som en diskussion i två 

generationer. Den första generationens användning av livslångt lärande innebar 

en humanistisk diskussion där människor skulle utvecklas genom ett ständigt 

lärande inom och utanför organiserad utbildning. Lärandet skulle leda till ökat 



 12 

självförtroende, ökad självstyrning hos individen, samtidigt som 

utbildningsklyftan i samhället förväntades minska. Livslångt lärande betraktades 

som en samhällsfråga där utbildning som begrepp förändrades och utvidgades 

till att även omfatta informella lärandesituationer. Förutsättningen för den här 

diskussionen var människans lust och vilja att lära. Diskussionen fördes på 

1970-talet och fanns bl a i UNESCO´s publikationer, där man skissade på vilka 

konsekvenser det livslånga lärandet kunde ha för olika utbildningssystem. Enligt 

Rubensson stannade diskussionen vid: 

 
…en egendomlig blandning av globala abstraktioner, utopiska aspirationer och 
smala praktiska frågor som förlorade helhetsidén helt ur sikte (Rubensson, 1996, 
s. 31).  

 

Bakgrunden till första generationens diskussion om livslångt lärande var enligt 

Rubensson, ambitionen att ungdomar i större utsträckning skulle studera vidare 

på gymnasie- och högskolenivå. Man kan därför sammanfatta den första 

generationen av diskussionen om livslångt lärande som att arenan var 

koncentrerad på den formella utbildningen och att målgruppen var ungdomar.  

 

Den andra generationens diskussion om livslångt lärande beskriver Rubensson 

som något av ett motsatsförhållande till första generations. Denna användning 

av begreppet tar fart på 1980 och 90-tal då livslångt lärande får en smalare 

tolkning som knyts till ekonomi och arbetsmarknad. Det är andra krafter 

utanför utbildningssystemet som leder diskussionen. Ett livslångt lärande tas 

fram som faktor för kompetensutveckling knuten till anställning och 

arbetsmarknad. Rubensson menar att den andra generationens diskussion kan 

öka utbildningsklyftan då ett kvalificerat arbete tenderar att innehålla fortsatt 

utbildning och lärande, där arbetsgivaren medverkar och kräver medarbetarens 

engagemang. Det livslånga lärandet tenderar då att bli mer och mer knutet 

enbart till arbetslivet. Komplexiteten ökar genom att den omgivning en individ 

befinner sig i inte enbart möjliggör lärande utan också kan begränsa lärande. 

Rubensson menar att varken första eller andra generationernas diskussioner lett 

vidare till att undersöka vad som förutsätter dessa processer. Han menar också 

att den andra generationens diskussion är problematisk eftersom den bortser 

från individers socio-kulturella bakgrund något som är bekymmersamt då detta 

har stor betydelse för hur ett livslångt lärande utvecklas. Gustavsson (1996) 

beskriver ett sätt att sammanfatta och samtidigt konkretisera livslångt lärande 

som ett interaktivt perspektiv, där lärandet ses i förhållande till ålder och olika 

områden i livet. Det interaktiva innebär då att inte isolera olika former av 
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lärande från varandra, utan att försöka se samband för att knyta ihop det till en 

mer konkret innebörd av ett livslångt lärande. 

 

Livslångt lärande, som jag ser det, innebär ett kontinuerligt lärande genom hela 

livet där erfarenheterna kan användas och utmanas i nya informella och 

formella situationer. I den här studien framträder begreppet livslångt lärande 

som mötet mellan vuxnas erfarenheter i arbetslivet och en formellt organiserad 

utbildning. Vad kännetecknar då vuxnas lärande och vad kan påverka lärande 

hos vuxna? 

 

2.2.1 Vuxenlivets lärande 
 

Att lära som vuxen innebär att vardagen i sin helhet är utgångspunkten för 

lärande. Hur vardagen ser ut blir av avgörande betydelse för varje vuxens 

lärande. Det kan vara en vardag i eller utanför arbetslivet. Vuxenlivets lärande i 

ett livslångt perspektiv kan knytas till begreppet kompetens med definitionen 

att se en individs handlingsförmåga i relation till uppgift, situation och/eller 

arbete. Ellström (1996) sammanfattar lärande i det här sammanhanget som en 

kontinuerligt pågående process som kan vara oplanerad eller planerad. 

Resultatet av lärandet kan påverka individens sätt att använda sin kompetens. 

Förr handlade kompetens hos vuxna mycket om att hantera en vardag med 

sysslor som välfärdssamhället idag mer och mer tagit hand om. Kompetens i 

arbetslivet har däremot utvidgats från formella kunskaper till att omfatta 

begrepp som kreativitet, förmåga att lära nytt, samarbetsförmåga, 

kvalitetsmedvetenhet, självförtroende m.m. Arbetslivet har på det sättet blivit 

mer komplext och ställer högre krav på flexibilitet från individ till 

organisationsnivå. Ellström (1996) relaterar också den utvecklingen till att 

relativt lite av de kunskaper som lärs i formella utbildningar överförs eller kan 

överföras som tillämpning i arbetslivet. Basen för det praktiska handlandet i 

arbetet tas mer ur erfarenhet, instruktioner och/eller rutiner.  

 

Som individ ingår man i ett socialt sammanhang där många handlingar sker 

utan någon djupare reflektion, man agerar utifrån ett mönster där man tar 

mycket för givet därför att man är bekant med situationen sedan tidigare. Jarvis 

(1983) beskriver det som ett harmoniperspektiv som inte kräver djupare 

reflektion. När nya situationer uppstår krävs mer av reflektion där individen 

försöker att se den nya situationen i utifrån erfarenhet av tidigare liknande 
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händelser. I den nya situationen ställs individen i mötet mellan tid och omvärld. 

Något i omgivningen är obekant och inte känt sedan tidigare. Faktorer i 

omgivningen styr och påverkar individen på olika sätt och därmed tar lärandet 

sig olika uttryck beroende på individen. Att lära kan enligt Ellström (1996) leda 

till anpassning eller utveckling beroende på ålder, erfarenhet och sammanhang.  

 

Ett anpassningsinriktat lärande betraktas av Ellström som den lägre ordningens 

lärande i den meningen att man lär sig något utifrån det som är givet utan att 

ifrågasätta exempelvis förutsättningar. Svar finns givna och individens lärande 

sker utifrån rutinmässiga handlingar där individen lär sig att behärska olika 

situationer. Ellström relaterar detta lärande till skola och utbildning. Lärande för 

anpassning sker även i det vuxna vardagslivet och då exempelvis riktat mot att 

följa rutiner och strukturer. Men dagens samhälle ställer oftast dessutom krav 

på ett lärande inriktat på utveckling av vardagens rutiner och handlingsmönster. 

 

Ett utvecklingsinriktat lärande eller den högre ordningens lärande innebär mer 

av aktiv påverkan av individen när det gäller att formulera uppgift och att utföra 

handlingar. Det förutsätter att individen har ett aktivt förhållningssätt till såväl 

situation som sitt eget lärande och på det sättet nyttjar fler frihetsgrader jämfört 

med ett anpassningsinriktat lärande. Kompetenserna jämför Ellström med 

varandra genom att beskriva anpassningsinriktat lärande som något som 

innebär att utföra uppgifter som rör ett avsnitt eller komponent och att lösa 

typer av problem som man stött på tidigare. Det innebär också att utföra 

kontroller och mätningar och ha en given befattning och ansvara för givna 

uppgifter. Utvecklingsinriktat lärande innebär att utföra uppgifter som rör 

helhet och system genom att formulera, analysera problem, hur de uppstått och 

hur de kan lösas. Det innebär också att kritiskt bedöma mätvärden och vidta 

lämpliga förändringar. Genom ett utvecklingsinriktat lärande tar individen 

ansvar för större områden och processer.  

 

Ellström menar att handlingsutrymmet som finns är avgörande för vilket 

lärande som är önskvärt och möjligt. I ett begränsat handlingsutrymme där 

uppgift, metod och resultat är givna nås ett reproduktivt lärande. Finns inget 

givet resultat ökar produktiviteten i lärandet och finns inte heller någon given 

metod blir lärande problemstyrt och därmed än mer produktivt. Ellström 

relaterar ett utvecklingsinriktat lärande till att den lärande själv definierar kraven 

och situationen i sin helhet. 
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Tablå 1. Fyra typer av lärande i relation till det handlingsutrymme som finns i 

lärandesituationen Ur Ellström, Gustavsson, Larsson (1996) (s.153). 

  

 

Typer av lärande/lärandenivåer 

Aspekt av 

lärandesituationen 

Reproduktivt 

lärande 

Produktivt lärande 

Metodstyrt      Problemstyrt 

Kreativt 

lärande 

Uppgift Given Given Given Ej given 

Metod Given Given Ej given Ej given 

Resultat  Given Ej given Ej given Ej given 

 

Lärandenivån är i sin tur kopplad till handlingsnivå och kunskapsnivå. Ellström 

definierar fyra olika nivåer för handling; rutinbaserad, regelbaserad, 

kunskapsbaserad och reflektionsbaserad. Enligt Ellström sker rutinbaserade 

handlingar utan medveten kontroll och med automatik. Dessa ställer låga krav 

på uppmärksamhet och kan utföras utan större ansträngning. Den 

regelbaserade nivån kännetecknas av en uppsättning regler som används 

beroende på situation. Reglerna kan ha tillkommit ur erfarenhet eller tidigare 

instruktioner. Den kunskapsbaserade nivån innebär ett analytiskt tänkande i 

situationen där reflektion över tidigare erfarenheter sätts ihop med kunskap. 

Situationen är företrädesvis ny och innebär någon form av problemlösning. Ett 

reflektivt handlande innebär ett mer övergripande ifrågasättande och kritiskt 

granskande över inte bara situationen utan också bakomliggande faktorer och 

orsaker. Den här nivån kräver distans och olika alternativa tankestrukturer. 

Ellström menar att dessa fyra olika nivåer kan komplettera mer än att utesluta 

varandra. De fyra nivåerna upprätthåller också olika typer av kunskap. Ellström 

menar att det finns ett samband mellan handlingar, lärande och kunskap. Att 

röra sig från en rutinbaserad handlingsnivå till ett mer reflektivt handlande 

kräver enligt Ellström att avlära och att bryta och byta rutiner. Det förutsätter 

att individen har en beredskap att ifrågasätta och att omtolka de invanda 

rutinerna. Å andra sidan skulle en alltför utvecklingsorienterad lärandetrend 

skapa starkt individualiserade organisationer vilket ofta inte är önskvärt. 

Slutsatsen blir enligt Ellström att det är önskvärt med en balans mellan olika 

nivåer och att en pendling sker mellan dessa olika nivåer. 

 

Som jag ser det ställer dagens samhälle nya krav, inte minst på vuxnas lärande. 

Tidigare fanns en servicenivå som ledde till att människor anpassade sina 

handlingar och sitt lärande till dessa rutiner. Idag ställer samhället högre grad 



 16 

krav på ett utvecklingsinriktat lärande där varje individ förväntas att på egen 

hand hantera modern teknik där olika former av support ersatt personlig service 

och betjäning. Tekniken gör att utvecklingen också går allt snabbare. De nya 

situationer som individen möter blir allt fler, där varje situation kräver nya 

överväganden (Jarvis 1983). Ett vardagsexempel är när vi handlar mat, från 

betjäning ”över disk” för inte så länge sedan, till självscanning idag istället för 

att stå i kassakö. Ett anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat lärande 

kombinerat med olika grader av handlingsutrymme är relevant för vuxnas 

lärande. Vad betyder detta om det handlar om kompetensutveckling i ett 

yrkesperspektiv? Hur kan man relatera vuxnas lärande till yrkeslivet och 

arbetsplatsen? 

 

2.2.2 Arbetsplatsen och lärande 
 

En stor del av vuxnas vardag tillbringas på arbetsplatsen och det innebär även 

att mycket av vuxnas lärande hör ihop med arbetslivet. Erfarenhetslärande och 

processer för lärande kan därför jämföras med den kompetensutveckling som 

ofta finns knuten till vuxna på en arbetsplats. När en utbildningsinsats ska 

genomföras finns en komplexitet som sätter in individen i ett sammanhang där 

arbetsplatsens struktur möter utbildningens design och målsättning. Om 

utbildningens design utformas på ett sådant sätt att utbildningen kan skiljas från 

vardagsarbetet läggs ansvaret på den enskilde deltagaren att göra denna 

återkoppling och förankring till det som är vardagsarbete. Om utbildningens 

målsättning är att påverka medarbetarnas sätt att utföra vardagsarbetet riskerar 

man att utbildningens effekt uteblir om mötet mellan arbetsplatsens vardag och 

utbildningen inte säkerställs. Vilka aspekter kan då beskriva komplexiteten i 

mötet mellan arbete och lärande? 

 

En kompetensutveckling organiseras vanligtvis utifrån uppdragstagarens 

kompetens och presenterar ett planerat utbildningsinnehåll för en grupp 

deltagare. Utbildningen organiseras traditionellt utanför den egna verksamheten 

både till form och innehåll och deltagarna är mottagare av utbildningens 

innehåll. Altrichter, Posch & Somekh, (1993) menar att sådana initiativ tenderar 

att minska problemlösningskapaciteten i den egna verksamheten och att 

beroendet ökar av externa insatser. I ett längre tidsperspektiv kan det innebära 

att den egna förnyelseförmågan blir åsidosatt och även skadad. Istället förordar 

de en strävan efter en mer dynamisk lärandekultur som baseras på något de 

benämner som reflekterande rationalitet. Den kulturen baseras på en förståelse 



 17 

för kompetensen i den egna verksamheten och hur man kan tillvarata de egna 

erfarenheterna och synliggöra dessa i en vidareutvecklad lärprocess. Den 

reflekterande rationaliteten kan formuleras som komplexa praktiska problem 

som kräver specifika lösningar. Dessa lösningar kan endast utvecklas med den 

egna verksamheten som utgångspunkt och med praktikern involverad i 

situationen. Lösningarna kan inte med självklar framgång överföras till andra 

sammanhang men de kan sättas i relation till andra verksamheter och användas 

för att testa hypoteser (Altrichter, Posch, Somekh, 1993). 

 

På liknande sätt beskriver Folkesson (2005) hur lärande inom yrket kan 

innebära att lärandet styrs utifrån. Det innebär att det finns någon utanför 

vardagen som bestämmer vilka kunskaper som är angelägna. Krav från en 

överordnad instans styr inriktning på det som individen förväntas lära sig och 

arbeta efter i sin vardag. Det innebär att det inte är individens behov, 

erfarenheter och/eller vardagens arbete som styr och formar innehållet i den 

vuxnes lärande i arbetslivet. Folkesson menar att det är fråga om ett lärande för 

att individen ska anpassas och bli del i den kultur som finns i yrket och/eller på 

arbetsplatsen. Ett lärande utifrån detta perspektiv har relevans om individen är 

oerfaren och ny på en arbetsplats. Den som ska lära sig har en tilltro till extern 

kompetens, experter och erfarna medarbetare. Lärandet är inte självstyrande 

eftersom den som lär inte själv äger initiativet till vad som ska läras och vilket 

behov som finns bakom. Ett lärande enligt dessa förtecken är konventionellt i 

den meningen att någon är expert och förmedlar vetande till någon som är 

mindre vetande. Det kan, enligt Folkesson mer liknas vid kunskapsöverföring 

än kunskapsutveckling och resonemanget går att jämföra med Ellströms 

beskrivning över ett anpassningsinriktat lärande.  

 

Ett arbetsliv blir med ökade erfarenheter mer och mer rutinbaserat vilket kan 

vara svårt att ta distans till och få syn på som enskild individ. Enligt Folkesson 

krävs ett visst mått av grundtrygghet i det egna yrket för att initiativ till ett 

inifrån styrt lärande ska uppstå. Behovet av att vidareutveckla och förändra 

kommer ur den egna förmågan att formulera frågor och problem. Folkesson 

menar vidare att det självstyrande lärandet kan knytas till en existentiell 

dimension av lärande som innebär en mänsklig mognad som skapar trygghet i 

tillvaron, en trygghet som gör att individen vågar lita på sig själv och sin egen 

förmåga att avgöra vad som är viktigt. Det skulle innebära att mer erfarna 

medarbetare vågar mera, vågar pröva nya vägar, vågar misslyckas, något som 

kunde vara av värde att tillvarata i perspektivet av en organisations lärande och 
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utveckling. Folkessons perspektiv på lärande kan jämföras med Ellström (2005) 

som menar att man kan beskriva arbetsplatslärande som ett janusansikte, en 

dubbelhet, där det å ena sidan är önskvärt med ett lärande för utveckling, men 

där det samtidigt å andra sidan finns en förhärskande ordning som kräver 

reproduktion och anpassning.  

 

Ellström (2004) för fram liknande tankegångar som Folkesson och menar att ett 

traditionellt sätt att anordna kompetensutveckling är otillfredsställande genom 

att för lite hänsyn tas till delaktighet hos deltagare och anknytning till vardagens 

arbetsuppgifter. Ett efterfrågestyrt lärande bör eftersträvas där utbildningen 

stödjer det vardagliga arbetets utveckling. En ytterligare svårighet har, enligt 

Ellström, varit bristande uppföljning, där utbildningen tenderat att få en 

kortsiktig effekt. Riktningen av lärandet kan enligt Ellström beskrivas i olika 

dimensioner, en subjektiv dimension, en utförande dimension och en 

strukturell dimension. Den subjektiva dimensionen sätter individen i fokus och 

allt det som inkluderar individen. Det innebär alla faktorer och aspekter som 

påverkar individens eget lärande, vilket omfattar allt ifrån personlighet till 

yrkesskicklighet. Bakom individens lärande finns erfarenheter, vanor, 

självförtroende, kunskaper, värderingar mm. Här finns också den kompetens 

som individen har i relation till arbetet, något som bland annat omfattar 

arbetsuppgifter och kunskaper. Den kompetens som beskrivs i utförande 

dimensionen sätter individens kompetens i relation till arbetsuppgifter. Det kan 

innebära att fokusera hur individen hanterar en viss situation och hur individen 

relaterar sitt arbete till arbetskamrater och till förutsättningar. Ett exempel kan 

vara hur någon eller några provar nya arbetssätt med de möjligheter som finns 

inom organisationen. Individen och/eller kollektivet nyttjar det utrymmet till 

förbättringar som man ser som möjligheter inom det uppdrag man har. Den 

strukturella dimensionen, slutligen, handlar om förändring av rutiner och 

riktlinjer som berör och omger individen. Hit hör ny kunskap, nya begrepp och 

nya riktlinjer, det som också kan uttryckas i olika dokument. Även arbetssätt 

kan rymmas inom dimensionen, en förändring av arbetssätt som påverkar hela 

organisationen. Förändringar inom den här dimensionen förutsätts existera 

oavsett den enskilde individens lärande. Det kan även omfatta formandet av 

nya begrepp och modeller som uttrycks i olika dokument.  

 

Finns det då beprövade utbildningsformer som uppmärksammar mötet mellan 

utbildning och vardagens arbetsliv? Revans (1981) har utvecklat begreppet 

Action learning som en utbildningsform där vardagens handlingar på 
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arbetsplatsen sätts i fokus för lärande. Revans menar, liksom Ellström, att en 

traditionell utbildningsform är otillräcklig i den meningen att den oftast inte 

säkerställer effekter och konsekvenser för vad som händer i vardagen på en 

arbetsplats. Därför menar Revans att det behövs reflektion och samtal kring 

utförda handlingar vilket i sin tur kräver ett risktagande och ett ansvar för det 

som utförs. Aktionerna enligt Revans kan ses som en kreativ, komplex 

problemlösning, där komplexiteten utgörs av mötet mellan kunskap, erfarenhet, 

aktion, reflektion och dialog. Han menar att Action learning förenar en 

inlärningsprocess i det vardagliga arbetet och skiljer sig från en traditionell 

utbildningsform som ofta sker på avstånd från de dagliga arbetsuppgifterna. 

Han antar vidare att lärandet är en social process. Genom Action learning 

innebär det att man påverkar sitt eget och andras lärande på arbetsplatsen. 

Revans menar också att Action learning har sin främsta relevans för problem 

där en lösning inte är given. I den situationen är handlingar med reflektion och 

dialog kring dessa utförda handlingar ett sätt att öka medvetenheten om 

effekten och värdet av det man utfört. En kritisk granskning av de egna 

handlingarna kommuniceras med kollegor och värderas i förhållande till 

problemet.  

 

Det verkar rimligt att utgå ifrån att ett sätt att säkerställa god kvalitet när det 

gäller kompetensutveckling och lärande relaterat till vuxnas yrkesliv, är att 

medvetet problematisera och lyfta fram betydelsen av arbetsform. En 

utbildning kan designas på olika sätt. Valet av arbetsform hör ihop med hur 

ledarskapet för utbildningen tonar fram. Design, ledarskap och därmed 

styrningen av vad som kommer att ske är sannolikt lika viktigt som 

utbildningens innehåll.  

 

Att vuxna deltar i en utbildningssituation knuten till arbetsplatsen, är ett sätt att 

integrera den organisation där individen arbetar. Det sker genom att 

arbetskamrater involveras, men det handlar också om hur ledningen för 

organisationen ser på lärandet hos medarbetarna. Illeris (2001) ser 

beröringspunkterna mellan individ och organisation som ett möte mellan 

lärandet och de förutsättningar som ges på arbetsplatsen och i organisationen. 

Han menar också att de praktiska erfarenheter som finns visar, att lärande i 

arbetslivet även innebär ett lärande för arbetslivet.  
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2.3 Individ och organisation 

 

Som anställd i arbetslivet är individen en del av ett kollektiv där gruppens 

lärande kan relateras till arbetsplatsen som organisation. Vad är subjekt och 

objekt i ett sådant lärande? Kan man tala om att organisationer lär? Eller ska 

man se det som ett organisatoriskt lärande där individerna gemensamt inom en 

organisation systematiserar sitt kollektiva lärande? Som nämnts tidigare 

använder en av förvaltningarna i studien begreppet lärande organisation, ett 

begrepp som ligger nära organisatoriskt lärande och lärande i organisationer. 

Frågan är hur man ska förstå dessa uttryck. 

 

Arbetsplatser definieras ibland som lärande organisationer och det som skiljer 

en traditionell organisation från en lärande organisation är enligt Sandström 

(2000) graden av framtidsorientering och förmågan att vara experimentell. En 

lärande organisation är öppen och agerar proaktivt med decentralisering och 

delegering som centrala begrepp. Medarbetarna drivs enligt Sandström av 

motivation mer än av plikt. En organisation kan relateras till ett livslångt lärande 

där lärprocessen blir ett gemensamt nyckelord. En organisation kan i den här 

meningen vara en arbetsplats. Min förståelse av hur ett organisatoriskt lärande 

ser ut i praktiken innebär att individer i en organisation utgår från en gemensam 

verksamhet och lär i, av och om den (Ericsson, 2001). Inom organisationen 

sker ett lärande på individnivå men även mellan individer och mellan grupper 

av individer som på det sättet utgör en organisatorisk nivå för lärande. 

Erfarenheterna från den egna verksamheten bearbetas genom reflektion och 

dialog. Skulle erfarenheterna och slutsatserna vara hållbara även i nya 

situationer kan de bli till lärdomar som dokumenteras och sparas i 

organisationens kollektiva minne. De utgör då ett underlag för vidare arbete. En 

lärande organisation lämnar spår efter sig, oavsett vilka förändringar som sker 

på individnivå i organisationen. Spåren består av strategier baserade på tidigare 

lärdomar i organisationen. Det innebär att dokumenterade kollektiva lärdomar 

vägleder det fortsatta arbetet och lärandet.  

 

För att främja den lärande organisationen menar Ellström (1996) att delaktighet 

i målformulering, planering och utveckling är av stor betydelse. Det måste 

dessutom finnas en utmaning för individen tillsammans med utrymme för 

reflektion. En ytterligare faktor är möjligheten till fördjupade teoretiska 

kunskaper. Genom reflektion och erfarenhetsutbyte skapas en möjlighet att se 

handlingens konsekvenser och tillsammans med dialogen i arbetslagen skapas 
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en arbetsgemenskap. Medarbetarnas arbetskultur menar Mc Niff (2000) är den 

grundläggande förutsättningen för att sträva mot en lärande organisation. 

Arbetskulturen måste präglas av professionalitet och kompetensutveckling. 

Grunden för det är ett engagemang för att förbättra verksamheten och en 

respekt och tolerans för varandra i det förbättringsarbetet. Medarbetarna ser på 

sig själva som lärande, är medvetna om aktiviteter och varför de gör som de gör 

för att sedan reflektera och omforma sitt eget lärande vilket är de första stegen 

som kännetecknar att en organisation är lärande. 

  

Argyris & Schön (1996) använder begreppet organisatoriskt lärande och 

beskriver det som att medarbetares handlingar och rutiner har anknytning till en 

organisation. På det sättet står medarbetarnas lärande i relation till målsättningar 

och uppdrag som finns inom organisationen. På liknande sätt relaterar 

Söderström (1996) medarbetarnas lärande till organisationen och beskriver fyra 

perspektiv på ett organisatoriskt lärande, ett systemteoretiskt, ett pedagogiskt, 

ett socialpsykologiskt och ett kulturellt perspektiv. Det systemteoretiska 

perspektivet innebär att betrakta organisationen som ett system. Då blir 

lärandet en fråga om strukturer och modeller för hur lärande går till och sprids i 

organisationen. Den pedagogiska förklaringsmodellen innebär att man ser 

lärandet utifrån att individer deltar i en utbildning. Modellen riktas mot 

individens lärande och har därför begränsningar i ett organisatoriskt perspektiv. 

Ett exempel på den pedagogiska modellen kan vara att någon/några 

medarbetare deltar i en kurs för att representera organisationen och för att 

återföra kunskap till organisationen. Den socialpsykologiska och kognitiva 

förklaringsmodellen innebär fokus på lärande som beskrivs som ett växelspel 

mellan människa och omvärld. I den modellen kan det handla om att lyfta fram 

forum för dialog och problematisering av handlingsmönster. Kulturperspektivet 

är en fjärde förklaringsmodell som innebär att människor i en organisation delar 

ett gemensamt tankemönster som omfattar värderingar och normer. Ett 

praktiskt exempel på den modellen skulle kunna vara en vision eller en policy 

som finns dokumenterad.  

 

Från dessa fyra olika perspektiv går Söderström vidare och menar att man kan 

nyansera lärandet på organisationsnivå. En möjlighet är då att betrakta lärandet 

som en kollektiv social process vilket innebär att det är många individer som lär 

tillsammans och på det sättet påverkas hela organisationen.  
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Organisatoriskt lärande innebär helt enkelt att ett antal personer gemensamt 
deltar i en förändring där den sociala processen i sig blir det viktiga 
(Söderström, 1996, s.58). 

 

Det finns också mer kritiska tankar om relationen mellan begreppen 

organisation och lärande. Illeris (2001) menar att begreppet lärande organisation 

är ointressant om det sätts in i ett perspektiv av lärande. Han ser begreppet som 

att det mera handlar om management. Likaså Müllern (2006) konstaterar att det 

är problematiskt att använda begreppet lärande organisation. Han menar att det 

inte är möjligt att i en formell mening säga att organisationer kan lära, om man 

menar att lärande är en aktion som utförs i relation till omvärlden. 

Organisationen tenderar att få egenskaper den inte kan ha, att agera t ex. 

Müllern ser tre möjliga sätt att förhålla sig till lärande, från individnivå till 

organisationsnivå. Ett sätt är att söka effekterna av lärandet och inte själva 

lärprocessen. Enligt det här sättet hör effekterna av lärandet ihop med 

begreppet förändring. Lite slarvigt ses ibland förändring som ett uttryck för 

lärande. Nästa synsätt fokuserar organisationen som en aktör och för då med 

sig frågan om vem det är som agerar och vem det är som lär. Det tredje 

synsättet lyfter fram mekanismer, verktyg och modeller som beskriver lärande 

som något som händer mellan människor i organisationen. Då blir 

organisationen det kontext inom vilket människor samspelar och lär. 

 

I en organisation formas en lärandekultur som speglar balansen mellan 

bevarande och förändring. Den lärandekulturen har både intern och extern 

betydelse. Inom organisationen påverkar den utvecklingen och externt handlar 

den om hur utvecklade relationer man har till omvärlden. Müllern (2006) 

beskriver fyra karaktärer av organisationers lärandekulturer; konservativ, 

adaptiv, reformativ och generativ. Inom den konservativa lärandekulturen har 

man etablerade rutiner och sätt att tänka, vilket medför att man är mindre 

mottaglig för impulser från omvärlden. Organisationens förmåga att ta in 

information, tolka och reagera på den är inte utvecklad. Inom den adaptiva 

kulturen anpassar man inkommande information till erfarenheter och rådande 

förhållanden. Man ifrågasätter inte den grundläggande strukturen och lärande 

sker efter ”första ordningens lärande” vilket innebär att lärandet anpassas till de 

strukturer som råder. Den reformativa kulturen innebär att organisationen 

medvetet ifrågasätter och omprövar befintlig verksamhet. Lösningar är ofta 

radikala och den medvetna reformeringsivern finns ofta i ledningens initiativ. 

Den fjärde generativa karaktären innebär att förutsättningen för hela 
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organisationen sätts på spel. Detta sker oftast ihop med förändringar som har 

ett mer samhälleligt perspektiv där organisationen ingår bland andra berörda.  

 

Vad betyder då dessa kommunikativt/kulturella synsätt för studier av 

organisatoriskt lärande? 

 
En viktig insikt är att lärandet måste beskrivas och förstås som en process 
snarare än som ett resultat. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att betrakta 
det organisatoriska lärandet som differensen mellan kunskapsmängden tidpunkt 
två och tidpunkt ett. Med det kulturella/kommunikativa perspektivet betonas den 
longitudinella aspekten, och det får i sin tur viktiga implikationer för hur 
lärandet studeras empiriskt (Müllern, 2006, s.17). 

 

Müllern fortsätter: 
Utan att göra anspråk på att måla upp en fullständig metodkarta kan man ändå 
peka på att det empiriska studiet av lärande i organisationer med fördel kan ta 
fasta på att följa processer, aktiviteter och grunda förståelsen av händelser i ett 
historiskt och kontextuellt perspektiv (Müllern, 2006 s.17). 

 

Müllerns sätt att se lärandet som process liknar Döös, Wilhelmsson och 

Backlund (2001) som menar att ett lärande på organisationsnivå är en kollektiv 

process som innebär att människor lär genom ett kommunikativt och 

interaktivt handlande. Det innebär i sin tur en lärprocess med ett mervärde och 

synergieffekter jämfört med ett lärande på individnivå. Detta kollektiva lärande 

kan ske i vardagliga arbetslag, i nätverk eller i andra grupperingar. Lärande sker 

på individnivå men individen är beroende av det sammanhang som relationer 

till andra innebär och där dessa andra människor blir viktiga kunskapskällor. 

Det kollektiva lärandet kan försvåras i en arbetskultur där konkurrensfördelar 

och individuell skicklighet främjas framför att man lär av varandra. En viktig 

drivkraft för det kollektiva lärandet är individens otillräcklighet i att utföra sitt 

uppdrag på egen hand, där andras kunskaper kompletterar förmågan att utföra 

den egna uppgiften. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att begreppen lärande och organisation hänger 

ihop med vem som lär. En organisation medför att det finns strukturer som 

påverkar förutsättningar för hur individernas lärande kan eller bör påverka 

dessa strukturer. 

 

I den här studien representeras organisationen och därmed arbetsplatsen av 

kommunal förvaltning. Dessa arbetsplatser är politiskt styrda och hierarkiska 
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med en tydlig organisationsstruktur. Arbetskulturen kännetecknas av att 

tjänstemännen utför och genomför de politiska uppdragen och redovisar ett 

resultat tillbaka till politikerna. På det sättet finns det en vedertagen arbetsgång i 

organisationen med tyngdpunkt i att förvalta och kvalitetssäkra, mer än att 

utveckla och förnya. Med de organisatoriska förutsättningarna i bakgrunden 

lyfter de involverade förvaltningarna samtidigt fram värdet av en gemensam 

process där inget facit finns givet och där processen i sig förväntas vara lärande. 

Hur kan då en sådan process se ut i ett teoretiskt perspektiv?  

 

2.4 Aktionsforskning   

 

Aktionsforskning som begrepp är mångfacetterat och jag väljer att belysa det 

med några perspektiv som är relevanta för hur jag använt aktionsforskning i 

mitt arbete. Eftersom aktionsforskning kan ses både som teori och metod lyfts 

här några teoretiska infallsvinklar som sätter fokus på relationen mellan forskare 

och deltagare, något som är centralt för mitt arbete. 

 

2.4.1 Aktionsforskningsbegreppet – ett möte mellan teori och 
praktik 
 

Begreppet aktionsforskning ges olika tolkning och innebörd och är på det sättet 

ett svårfångat begrepp. Efter några mer övergripande beskrivningar av 

begreppet fokuseras i detta avsnitt vad aktionsforskningen betyder för dem som 

är involverade och deras inbördes roller och relationer.  

 

På en övergripande nivå menar van Beinum, Faucheux, och van der Vlist, 

(1996) att aktionsforskning innebär att genomföra studier av och med 

handlingar och förändringar i olika sociala system. Det är, enligt dessa, inte 

begränsat till en metod utan representerar ett sätt att förstå och hantera 

relationen mellan teori och praktik, mellan forskare och praktiker. De beskriver 

vidare relationen mellan forskare och deltagare ur tre olika perspektiv. Det 

första perspektivet ses som traditionell forskning, där deltagare är objekt och 

forskarens roll är definierad av traditionella värderingar av objektivitet och där 

kunskapsproduktionen enbart är forskarens ansvar. Nästa perspektiv beskrivs 

som ett konsultativt förhållningssätt där forskaren har en stödjande och 

rådgivande funktion. Forskaren kan involveras i processen men deltagarna äger 
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kunskapsinnehållet. I det tredje perspektivet är deltagarna lika mycket subjekt 

som forskaren och forskningsprocessen är ett gemensamt 

kunskapsproducerande ansvar för både forskare och praktiker. 

 

Även Friedman (2001) utgår från sociala system och menar att aktionsforskning 

är en ansats som utgår från en social praxis där individer och grupper integrerar 

användningen och produktionen av kunskap, i syfte att lära av en verksamhet 

som är unik och under ständig förändring. På det sättet syftar och definierar 

Friedman aktionsvetenskap till att överlappa gapet mellan social forskning och 

social praktik genom att bygga teorier av sociala fenomen. Målet är att hjälpa 

deltagare att få syn på effekten av sina handlingar och strategier i den egna 

verksamheten. I ett brett konkretiserande perspektiv menar Levin och 

Greenwood (2001), att aktionsforskning kan härledas ur en pragmatisk 

filosofisk, social tradition där två parametrar är tydliga. Dels att kunskap 

genereras ur handling och utprövande och dels en demokratisk process som 

baseras på deltagaraktivitet. På det sättet är aktionsforskning situationsbunden 

och vardagslivsanknuten. Den är vidare en arbetsprocess med kommunikation 

och lärande där alla i gruppen är aktiva. Undersökande frågeställningar leder till 

en social handling, och/eller reflektioner på handling, som leder till lärande. 

Tillförlitligheten i aktionsforskning baseras på i vilken utsträckning deltagarna 

ökar inflytandet och insikten i och av sin egen verksamhet (Levin och 

Greenwood, 2001). Aktionsforskning kan avgränsas mot aktionsvetenskap och 

deltagande aktionsforskning, menar Argyris (1992). Enligt honom tar 

aktionsforskningen sin utgångspunkt i deltagarnas uppfattningar av sin 

vardagliga verksamhet och de frågor, problem och mönster som uppstår där. 

Teori byggs och formas av och i praktiken med de specifika förutsättningarna 

som finns. Vardagen med sina specifika förutsättningar testas därefter genom 

undersökning av relevansen i existerande praxis och detta utgör i sin tur 

underlag för de förändringar som görs. Forskarens funktion och roll är att 

säkerställa struktur och systematik i arbetet. Deltagande aktionsforskning är en 

form av aktionsforskning som involverar deltagarna även som forskare. Det 

innebär att praktiken och forskningen möts och ingen uppdelning finns mellan 

deltagare och forskares roller. Aktionsvetenskap är enligt Argyris också en form 

av aktionsforskning och innebär en mer medveten, teoribaserad, utgångspunkt 

där beprövade teorier speglas i nya situationer och man utför aktioner inom 

kända ramar.  
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2.4.2 Relationen mellan forskare och praktiker 
 

Relationen mellan forskare och deltagare i aktionsforskning beskrivs i olika 

ansatser. Mc Niff (2000) ser aktionsforskningen som kommen ur kritisk 

forskning med tre möjliga indelningar: en tolkande, en kritisk – teoretisk och en 

praktisk – teoretisk ansats. 

 

Den tolkande ansatsen innebär att deltagare försöker förstå sin egen vardag 

med forskare som stödjer, utmanar, följer och dokumenterar. Arbetet kan 

innebära att forskaren interagerar med deltagarna och arbetet är ofta en 

utvecklingsprocess. Den kritiskt teoretiska ansatsen innebär att deltagare strävar 

efter att bli medvetna om och ta herraväldet över det som påverkar och 

förvanskar deras vardagsarbete. Fokus i arbetet är på frigörande frågeställningar 

som kollektivt uppmärksammas för att hantera dominerande eller förtryckande 

krafter. En forskare kan vara involverad i arbetet och har då en funktion som är 

överenskommen tillsammans med gruppen. Den tredje ansatsen, den praktisk-

teoretiska, innebär att deltagare medvetandegör sin egen värderingsgrund i en 

strävan att leva som man lär, att ord och handling följs åt. Syftet är att bli mera 

medveten om sitt eget förhållningssätt för att i sin tur kunna påverka andra.  

 

Carr & Kemmis (1986) har liknande beskrivningar över hur aktionsforskning 

kan gestaltas. De talar om teknisk, praktisk och frigörande aktionsforskning. 

Även de uppmärksammar relationen mellan ledare/forskare och praktiker och 

beskriver hur den som leder arbetsprocessen kan ha olika funktion och roll 

vilket i sin tur påverkar deltagarnas roll och funktion. Det betyder att det kan 

vara en extern forskare, men det kan också vara deltagarna själva som driver sitt 

eget arbete.  

 

I det som Carr & Kemmis benämner teknisk aktionsforskning finns initiativet 

och utgångspunkten för arbetet i extern medverkan och i det ett uppdrag som 

forskare att arbeta med deltagare i en grupp. Det är den externe 

ledaren/forskaren som formulerar frågor som deltagarna söker svar på och det 

är den externe ledaren som leder arbetet. Med praktisk aktionsforskning, och i 

det som kan jämföras med det som Mc Niff benämner som tolkande ansats, har 

den som är extern mer av en ”processkonsultativ” roll, vilket innebär att 

frågorna formuleras av deltagarna och processledaren/forskaren strukturerar 

arbetet. Processledaren kan även hjälpa deltagarna med att inventera 
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frågeställningar och problem, reflektera över konsekvenser, värdera resultat och 

sätta det i relation till förbättring. Ansatsen har fått benämningen praktisk då 

den tydliggör deltagarnas egna behov och synliggör den egna praktiska 

verksamheten. Forskaren/processledarens funktion enligt Mc Niff är att vara 

den som hjälper till med tolkning och analys av deltagarnas lärande. Den tredje 

ansatsen, den frigörande aktionsforskningen, innebär att deltagarna själva fullt 

ut har ansvaret och initiativet för arbetet. En eventuell ledarroll kan då tas av 

vem som helst i gruppen. Även här kan jämförelse göras med den praktisk-

teoretiska ansats som Mc Niff beskriver där han menar att ledaren/forskaren 

deltar på lika villkor med den andra i gruppen och att alla har gemensamt ansvar 

för tolkning och lärande.  

 

Ett annat sätt att beskriva ledarens roll i aktionsforskning görs av Tiller (1999). 

Han symboliserar ledarens/forskarens funktion som en irriterande ”broms” 

som alltid snurrar runt ovanför huvudet till skillnad från en traditionell forskare 

som kan jämföras med en ”fluga på väggen”. En aktionsforskare bör, enligt 

Tiller, ha vissa personliga egenskaper. Man måste ”kunna hantera närheten till 

andra och ha god empatisk förmåga”. Vidare så krävs en förståelse för det 

deltagarna förstår och samtidigt en blick för vad de inte förstår. Dessutom ”en 

kunnig blick för situationen och kunna navigera med klokskap i en komplicerad 

mänsklig terräng” (Tiller, 1999, s.70). 

 

Tiller menar också att i perspektivet av ett livslångt lärande knyts band mellan 

erfarenheter och lärande. För att detta skall ske krävs distans till erfarenheter 

och reflektion över det vi erfarit. Om erfarenheter ska sättas i fokus måste 

erfarenheterna tydliggöras vilket i sin tur kräver ett engagemang och en vilja hos 

deltagarna att få fatt i egna erfarenheter och att kommunicera dessa med andra. 

Ledarskapet i processen fokuseras även av Senge och Scharmer (2001) som 

beskriver en skillnad mellan uppdraget som konsult och uppdraget som 

aktionsforskare. De menar att en konsult ofta rekryteras för, och ser sitt 

uppdrag som, att lösa ett problem, medan en som leder med ett 

aktionsforskningsperspektiv mer långsiktigt delar deltagarnas intresse av att 

förstå och lära mera om den egna verksamheten. Konsekvensen blir att den 

som leder aktionsforskning strävar efter att utveckla deltagarnas egen 

kompetens i vad som skulle kunna kallas ett partnerskap. 

 

Lewin (1997) som var gestaltpsykolog fokuserade på hur erfarenheten är 

organiserad. Det gjorde han bl a genom att skapa en ”fältteori” där han också 
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beskriver och problematiserar ledarskapet i en aktionsforskningsprocess. Han 

menar att det i de sociala situationer där man leder människor börjar med en 

kartläggning över deltagarnas tänkande och deras vardagssituation och att 

denna kartläggning bör återkomma efter en tids processarbete. Han menar 

vidare att det finns en inbyggd komplexitet i ledarskapet som innebär ett 

flerdimensionellt tänkande genom att kartlägga och samtidigt leda processen 

vidare. Han beskriver det som en triangel där de tre hörnen representeras av 

forskning, handlingar och process och att dessa hänger ihop. Lewins sätt att 

beskriva ledarskapet kan relateras till Fullan (2005) som använder begreppet 

systemtänkare tillsammans med ledarskap. Han menar att det innebär ett 

ledarskap som kan vara en hävstång i utvecklingsprocesser där komplexitet 

uppmärksammas och hålls ihop av ledaren under processen: 

 
Vi behöver ett system baserat på ledare som är tränade att tänka i större termer 
och som agerar på ett sådant sätt att det påverkar större delar av systemet i sin 
helhet, de nya teoretikerna (Fullan, 2005, s.27). 

 

Vad innebär det då att ha funktionen att leda och följa en arbetsprocess i mötet 

mellan ledares praktiska vardag, utbildning och forskning?  
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3 Metod 
 

Som kort nämnts tidigare har jag haft två sammanflätade roller i det uppdrag 

som uppsatsen handlar om. Min ambition har varit att både leda en 

arbetsprocess och att dokumentera och analysera denna över tid. 

 

Detta kapitel omfattar därför både forskningsmetod och den arbetsmetod jag 

använde för att följa och påverka utbildningsprocessen. I kapitlet redogörs för 

några aspekter på aktionsforskning när det används som metod. Kapitlet 

fortsätter med en beskrivning av att leda och följa en arbetsprocess. 

Metodkapitlet omfattar även några aspekter och reflektioner omkring hur det 

här arbetet designats med etiska överväganden och farhågor som fanns hos mig 

inför uppdraget.  

 

3.1 Aktionsforskning som metod 

 

Jag har beskrivit och följt arbetet med deltagarna genom att utgå från 

intentionerna i aktionsforskning som metod. Ansatsen har tillåtit deltagarna att 

undersöka och pröva olika handlingar utifrån sina uppdrag i kommunen, 

samtidigt som det har tillåtit mig som ledare för arbetet och som extern i 

förhållande till gruppen, att problematisera och utmana deras aktioner och 

föreställningar. För att leda arbetsprocessen har det krävts kunskap om 

metoden, men också distans till deltagarnas arbetsprocess för att se egna 

överväganden och ställningstaganden och den påverkan detta har haft på 

gruppen och deras arbetsprocess. Ett antagande från min sida var att deltagarna 

hade många års erfarenhet av olika utbildningar och kurser och att dessa oftast 

hade omfattat program och kursinnehåll som varit bestämt av någon annan än 

de själva. Detta kunde innebära att deltagarna antog en mer passiv och 

konsumerande roll än vad som förutsattes i det här arbetet där hög grad av 

deltagaraktivitet förväntades.  

 

3.1.1 Tekniker under arbetsprocessen 
 

Arbetsprocessen har formats under tiden som den pågått och jag motiverar i 

den här delen varför jag har gjort som jag har gjort i olika skeden av arbetet. 
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För studien har jag använt mig av traditionella mätinstrument som enkäter och 

observationer, men också mer okonventionella instrument, som den s.k. 

brevmetoden. Den teknik som använts vid en avstämning har varit vald med 

hänsyn till arbetsprocessens innehåll och arbetsform. En generell praxis har 

varit att varje avstämning inneburit en individuell reflektion för varje deltagare, 

frågor att utgå från och bearbetning av svaren i arbetslag. Praxis har också varit 

att jag sammanställt samtliga svar och återfört hela resultatet till samtliga 

deltagare vid varje avstämning. Avstämningarnas resultat har varit transparent 

som helhet men inte hänvisat till varje individs specifika svar.   

 

Vid första tillfället genomfördes en kartläggning som skulle leda deltagarna i val 

av innehåll och hjälpa mig att få syn på utgångsläge för arbetet. Resultatet 

klargjorde de olika mindre gruppernas skiljelinjer och likheter i förhållande till 

hela gruppen. Resterande undersökningar har varit skriftligt individuella för att 

undersöka den enskilde deltagarens uppfattning som annars riskerar att inte 

synliggöras i en grupp. Varje avstämning har haft flera syften. Det primära har 

varit att utgöra underlag för fortsatt arbete. Utöver det har det samtidigt varit en 

information till mig som ledare om hur processen framskrider och en 

dokumentation som underlag för mitt forskningsarbete. Undersökningarna har 

fokuserat såväl arbetsform som innehåll. Något urval har inte gjorts utan 

samtliga deltagare i utvecklingsarbetet har omfattats av samtliga avstämningar. 

 

Parallellt med arbetet och de olika avstämningarna med gruppen har jag fört 

kontinuerliga anteckningar. De är förda som fältanteckningar utan specifik 

struktur. Anteckningarna har hjälpt mig att hålla ordning på arbetet i processen 

och deltagarnas aktioner, hur vi ska gå vidare med arbetet osv. Anteckningarna 

har också varit för min egen del, vilka överväganden jag har gjort genom 

arbetsprocessen. Dessutom är anteckningarna reflektioner över vad som händer 

övergripande och vilka reflektioner jag gör i dessa händelser. 

 

För den avslutande avstämningen valde jag brevmetoden, inspirerat av Berg 

(2003) med motiveringen att deltagarna med egna ord skulle beskriva 

utvecklingsarbetet och arbetsprocessen i sin helhet utan att bli styrda av frågor. 

Det medförde att varje brev var individuellt till form och innehåll. Generellt var 

majoriteten av breven innehållsrika och jag valde att markera utsagor i varje 

brev som jag därefter kunde föra till olika kategorier. I varje persons brev 

markerades utsagor av olika karaktär. Varje persons brev benämns med en 

bokstav. Kategorierna kan beskriva arbetet till innehåll och form i allmänhet 
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och till arbetsprocessen i synnerhet. Det innebär också att jag valt bort innehåll 

i breven som inte varit relevanta för den här undersökningen. Exempel på 

utsagor som inte tagits med är deltagares synpunkter på den egna 

arbetsbelastningen, generella arbetsvillkor och/eller privata angelägenheter.  

 

För att kunna sammanställa en inventering eller undersökning på ett rättvisande 

sätt, så har jag strävat efter att skapa distans till materialet. Jag har inte haft 

möjlighet till extern granskning utan har återkopplat till gruppen som 

tillsammans med mig har tolkat och analyserat materialet för att ha det som 

underlag för fortsatt arbete. Tillsammans med deltagarna granskades och 

värderades genom att vi ställt frågor som: 

Vad säger oss det här resultatet? 

Vilka frågor har vi svar på ? 

Vilka frågor har vi inte svar på? 

Kartläggningar har avslutats med att deltagarna utifrån resultat och analys 

formulerat nya frågor att arbeta vidare med för fortsatta undersökningar. 

Denna arbetsprocess har varit ett gemensamt arbete där deltagarna har haft full 

insyn i hur jag och varje enskild deltagare uppfattat det vi gemensamt har 

arbetat med.  

 

Mitt uppdrag har inneburit att, förutom att aktivt lyssna, även analysera 

dialogerna för ställningstaganden i det fortsatta arbetet. Här har jag utgått från 

vad Argyris (1970) beskriver om olika nivåer för analys av dialoger. En första 

nivå utgår från den egna reflektionen i relation till problemområde och 

frågeställningar. Nästa nivå omfattar deltagarnas dialog sinsemellan och 

kvaliteten i den dialogen. Övriga två nivåer inriktas på graden av utmaning i 

dialogen, dels mellan deltagarna och dels mellan alla, såväl intervenör som 

deltagare. Arbetsprocessen startade med dialoger som jag kunde analysera mot 

Argyris två första analysnivåer. De återstående nivåerna kunde jag använda 

under den senare delen av arbetsprocessen.  

 

Jag har också använt mig av en form av deltagande observation. Detta har krävt 

inlevelseförmåga och empati vid arbetsträffarna, de tillfällen när jag har haft 

möjlighet att uppmärksamma och följa händelseförlopp i grupperna samtidigt 

som det varit viktigt att upprätthålla en väl balanserad distans och att inte bli 

översköljd och involverad i deltagares interna arbete. I litteratur om deltagande 

observation beskrivs ibland ledarens kompetens i termer av en repertoar av 

tekniker utifrån situation och process. Jag har använt mig av olika tekniker i 
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olika situationer under det här arbetet. Dock har jag inte följt deltagarna i deras 

vardag även om jag följt dem under lång tid och påverkat deras tankar om 

uppdraget. Jag vill beskriva det som att vi har haft ett gemensamt 

handlingsutrymme i en arbetsprocess där deltagarna och jag övertid kunnat 

förändra roller och funktioner inom detta gemensamma utrymme. 

Arbetsprocessen analyseras genom att jämföra mina fältanteckningar mot 

deltagarnas utsagor i avstämningar och situationer under processen. 

 

3.2 Mötet mellan teori och praktik 

 

Som framgår ovan har forskningsansatsen i det här arbetet varit interaktiv och 

inneburit en kunskapsbildning där deltagarna varit aktiva medskapare med 

strävan mot förbättringsinriktat lärande. Relationen mellan mig och deltagarna 

har här varit viktig att reda ut. Toulmin (1996) menar att genom att bjuda in 

deltagare i forskningsprocessen kan de bidra med förståelse, erfarenhet och 

kunskap som forskaren inte annars skulle ha haft tillgång till. I detta perspektiv 

blir aktionsforskaren någon som inte enbart strävar efter förklaringar utan även 

förändringar. Aktiviteterna i aktionsforskning kan på det sättet betraktas som 

baserade på behov av förändring och utveckling. 

 

Detta är också något av aktionsforskningens dilemma menar Svensson (2001) 

då kraven på förbättring ofta handlar om kortsiktig praktisk nytta, medan 

forskning har ambition att utveckla långsiktig kunskap. Ellström & Hultman 

(2004) menar dock att validiteten i forskningsresultat kan förstärkas genom 

samspelet med praktiker. Enligt Svensson (2001) kan fyra olika relationer 

mellan forskare och deltagare identifieras, att forska på, för, åt eller med 

deltagare. Att ”forska på” innebär en expertsyn där deltagare kan erbjudas att ta 

del av forskningen, de är objekt. Även att ”forska för” innebär en objektsyn på 

deltagare med skillnaden att arbetet kan vara interaktivt, men ändå på 

forskarens initiativ. Att ”forska åt” innebär att bestämma utan att styra, 

forskaren är regissör och handledare. Processen är kommunikationsdriven med 

nätverk och dialog som nyckelbegrepp. Förändringar växer fram i processen 

utifrån verksamhetens krav. Att ”forska med”, slutligen, innebär en subjektsyn 

där kunskapandet är en gemensam process. Forskare och deltagare tolkar och 

reflekterar gemensamt. Drivkraften i en jämlik gemensam kunskapsprocess är 

nyfikenheten och de gemensamma upptäckterna. Jag har sett mitt arbete som 

en kombination av ”forska åt” och ”forska med”, främst utifrån det faktum att 
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deltagarna varit subjekt tillsammans med mig. Jag som forskare har styrt 

strukturen i arbetet medan kunskapsprocessen har ägts gemensamt av deltagare 

och mig. Kurt Lewin myntade uttrycket ”att inget är så praktiskt som en god 

teori” vilket Ellström & Hultman (2004) vill vända på som att ”inget är så 

teoretiskt berikande som att få tillgång till och möjlighet att studera en god 

praktik” (Ellström & Hultman, 2004, s.305). 

 

Den här arbetsprocessen med dess metod och tekniker kan liknas vid en 

pendling mellan teori och empiri som styrfaktorer. Både empiri och teori har 

omtolkats i ljuset av varandra varför den tolkande ansatsen närmast kan liknas 

vid abduktion. Mitt arbete har beröringspunkter med det etnografiska fältet. 

Etnografi strävar efter att iaktta situationer utifrån deltagarnas ögon, perspektiv, 

att fånga deras intentioner, deras samspel. Det gäller också mitt arbete, men jag 

har även påverkat deltagarna med min förståelse, mina värderingar och mina 

tankar. Min egen förförståelse har i sin tur påverkat min funktion och 

därigenom mitt sätt att leda arbetet. Det har samtidigt inneburit en strävan hos 

mig att få syn på mina förutfattade meningar, bli medveten om dom och 

försöka förstå vad de betyder i det som jag iakttagit.  

 

3.3 Etiskt förhållningssätt 

 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har beaktats i 

arbetet. Informationskravet har uppfyllts då det varit tydligt uttalat tillsammans 

med övriga förutsättningar att arbetet var tänkt att ingå i en forskningsstudie. 

Deltagarna har informerats om att insamlad information kommer att utgöra en 

del i forskningsarbetet. I de förutsättningarna har ingått att deltagarna frivilligt 

deltar i de avstämningar som genomförts i arbetet. Etiken är dock problematisk 

i den här typen av studier. Deltagarna kan avstå från att bidra till 

forskningsarbetet genom att inte delta i de avstämningar som genomförts, men 

den reella möjligheten att ställa sig utanför hela arbetsprocessen är liten. 

Respektive förvaltningsledning har beslutat att arbetsledarna ska delta och att 

det ingår i deras vardagliga arbete. Den insamlade informationen under 

arbetsprocessen är också ett underlag för deras egna aktioner vilket också 

komplicerar valet att avstå. 

 

Etik i aktionsforskning innefattar två olika perspektiv på etik, ett perspektiv 

som handlar om etiken i hur arbetet genomförs där deltagare och forskare 
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samspelar och ett annat perspektiv som handlar om forskarens sätt att hantera 

insamlad information.  

 

Det första perspektivet uppmärksammar graden av deltagarnas egen kontroll 

över arbetsprocessen. Jag har försökt öppna processen för att öka deltagarnas 

inflytande och för att stärka tilliten mellan deltagarna och mig som ledare och 

forskare. För att synliggöra och uppmärksamma frågan om ett etiskt 

förhållningssätt under arbetet tillsammans med deltagarna har jag använt mig av 

begreppet spelregler som de principer som präglat vårt gemensamma arbete. 

Spelreglerna introducerades och implementerades genom dialoger när arbetet 

startade. Mer övergripande uttrycks etiken i det som kännetecknar 

arbetsprocessen, att innehåll och form inte är förutbestämt utan styrs av vad 

som händer under arbetets gång. Varje avstämnings resultat har återkopplats till 

deltagarna och redovisats öppet inför hela gruppen med syfte att återföra 

information, säkerställa deras deltagande som subjekt och för att ge mig en 

förståelse av hur de uppfattar arbetsprocessens innehåll och form. Dessa 

avstämningar har på det sättet att två syften, då det förutom den konkreta 

arbetsprocessen, även syftat till att ge mig underlag för att kunna följa deras 

uppfattning om arbetsprocessen. För att deltagarna ska kunna använda 

avstämningarna för fortsatt arbete har de inte varit anonyma i dessa 

avstämningar.   

 

För det forskningsetiska perspektivet har deltagarna generellt gett sitt samtycke 

men specifikt har inte varje deltagare tillfrågats när det gäller enskilda citat som 

återges ur insamlad information. I den avslutande informationsinsamlingen 

genom den s.k. brevmetoden erbjöds deltagarna att delta konfidentiellt genom 

att skriva anonymt. Två deltagare har valt att svara anonymt och 28 deltagare 

har angett sitt namn. Deltagarna har genom hela arbetsprocessen kunnat följa 

och identifiera varandras svar och uppfattningar. De har också under hela 

arbetsprocessen kunnat jämföra skillnader och likheter mellan varandras 

förvaltningar. Även om min strävan var att från början säkerställa deltagarnas 

medvetenhet om hur informationen skulle användas i och efter processen, 

tillkom några nya deltagare under arbetets gång. De informerades om villkoren 

men graden av medvetenhet hos deltagarna kan skilja sig åt. Insamlad 

information från deltagarna har förvarats inlåst på ett sådant sätt att det inte 

varit tillgängligt för någon annan än mig. Under arbetsprocessen ägde 

deltagarna informationen tillsammans med mig, efter processen har 

informationen lästs enbart av mig och endast använts i den här studiens syfte. 
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3.4 Att leda en arbetsprocess  

 

Att leda en arbetsprocess innebar i den studie som beskrivs här att gå in i en 

relation med medlemmarna i en grupp. Det fanns ett gemensamt 

handlingsutrymme i en arbetsprocess över tid. I interaktion med deltagarna 

fördes dialoger om innehåll, arbetsformer och förväntade resultat. Deltagarnas 

delaktighet visade sig genom deras möjlighet att påverka vad de ville lära sig och 

hur det skulle gå till. På det sättet gavs förutsättningar för ett produktivt och 

kreativt lärande. Ledarskapet hade fokus på deltagarnas intressen och behov 

vilket styrde innehåll och valda arbetsformer.  

 

Ledarskap i generell mening behandlas inte i den här studien men jag lyfter 

fram en teoretisk grundtanke om ledarskap som är relevant för det här arbetet. 

Grundtanken baseras på förståelse vilket innebär att ledarens uppdrag inriktas 

på att få fatt i andra människors förståelse.  

 

Sandberg & Targama (1998) är företrädare för ett förståelsebaserat ledarskap 

och menar att ledarskapet inriktas på kommunikation och lärande som en 

aktivitet snarare än ett resultat. Sandberg och Targama anser att våra handlingar 

inte styrs av den faktiska situationen utan av vår förståelse av den faktiska 

situationen. Vår förståelse grundas i erfarenheter, teorier och värderingar och 

dessa avgör hur vi tolkar varje ny situation. Vi påverkas också av andra 

människor, dels genom att tillsammans med andra tolka föreställningar om 

verkligheten, men också genom att relativt okritiskt ta till oss föreställningar om 

verkligheten. Det som blir till en ”sanning” är i den här meningen en social 

konstruktion. Med konstruktivistiska ögon blir då lärandet en process där 

tankar och idéer uttrycks via språket genom dialog med andra. Grunden för att 

lära i och av arbetet är hur varje individ förstår sitt uppdrag. Om man överför 

den synen på lärande till arbete i vardagen innebär det att den dagliga 

verksamheten är utgångspunkt för dialog och utveckling av verksamheten och 

därmed för lärande inom organisationen. Med den grundtanken inriktas 

ledarskapet mot att veta hur medarbetarna tänker i sitt dagliga arbete och 

utveckla förmågan i att ta reda på hur medarbetarna förstår sitt jobb.  

 

Att leda arbetsprocesser innebär enligt Sandström (2000) att strukturera och 

styra processen och berörda människor mot ett önskat mål, som inte är 

detsamma som att uppnå ett redan fastställt mål. Enligt Sandström så kan det 

vara en fördel för organisationer att anlita en extern processledare eftersom 
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denne inte är hemmablind eller låst i relationer eller revir utan kan betrakta 

situationen. Processledaren kan dessutom jämföra situationen med tidigare 

erfarenhet från andra organisationer. Att leda processer har enligt Sandström 

främst bärighet i andra ordningens lärande, det som benämns dubbel-loop1.  

 

Ledarskapet kan också uppmärksammas och synliggöras genom kriterier som 

aktuella för ledarskapet i processer. Egan (1998) lyfter fram fyra kriterier som 

grundläggande förutsättningar. Det handlar om att vara engagerad i mötet med 

deltagarna, att ha förmågan att lyssna aktivt, att ha ett empatiskt förhållningssätt 

samt att ha förmågan att även kunna lyssna till sig själv under den pågående 

processen. Utöver det menar Egan att det finns kompetenser som är avgörande 

för ledaruppdraget. De benämns som olika dimensioner uttryckt i olika 

förmågor; förmågan att läsa och tolka skeenden och situationer, förmågan att 

kommunicera det som sker med deltagarna samt förmågan att vara strategisk 

och kunna hantera en repertoar av tekniker och metoder. 

 

Argyris (1970) beskriver i sin interventionsteori hur en extern ledare kan träda 

in i en verksamhet och en grupp medarbetare och deras arbetsgemenskap i syfte 

att hjälpa till i deras eget lärande. Viktigt är att notera att verksamheten existerar 

och fortlöper oberoende av denne intervenör. Argyris menar att det finns olika 

utgångspunkter för att intervenera allt ifrån att få den egna verksamhetens 

medarbetare att fatta egna beslut utifrån deras egna behov, till att de uttrycker 

vad de vill att intervenören ska utföra. Argyris beskriver tre grundläggande 

förutsättningar för ett interventionsarbete. Först så krävs giltig och fullödig 

information om förväntningar och utgångsläge för arbetet. För det andra så bör 

valet att delta i arbetsprocessen vara klargjort såväl från den externe 

intervenören som av deltagarna. Det kan innebära en förutsättningslös dialog 

om ömsesidiga förväntningar som sedan utmynnar i spelregler för det fortsatta 

arbetet. Denna förutsättning ska även säkra deltagarnas eget engagemang och 

aktivitet i arbetet vilket konkretiseras i deras val av aktiviteter i arbetsprocessen. 

Den tredje förutsättningen innebär att den egna verksamheten står i fokus och 

är utgångspunkt för arbetet. På det sättet menar Argyris att det främjar 

deltagarnas upplevelse av att äga arbetet och deras egen förmåga att lära utan 

extern medverkan ökar. Argyris menar att intervenören hjälper gruppen att 

undersöka och samla tillräcklig information under arbetsprocessen för att kunna 

                                                 
1
 Argyris använder begreppen single-loop och double-loop som begrepp för första och andra 
ordningens lärande där första ordningens lärande förbättrar redan existerande strukturer medan 
andra ordningens lärande innebär ett ifrågasättande av nuvarande struktur och praxis och ett mer 
omvälvande lärande 
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göra meningsfulla och bärande analyser. Utifrån analysen fattas beslut och 

underlag för det fortsatta undersökande arbetet och de aktioner som gruppen 

själv bestämmer sig för att utföra. Intervenörens funktion är att bibehålla 

kvaliteten på dialogen och hålla i arbetet. Det innebär också att hjälpa till med 

strukturer som för arbetet framåt. Genom hela arbetsprocessen bör 

intervenören ha fokus dels på innehållet i arbetet men också på deltagarnas eget 

lärande och processen i gruppen (Argyris, 1970). 

Summering 

Sammanfattningsvis innebär uppdraget att leda arbetsprocessen ett möte mellan 

ledarskap och handledarskap där processen påverkar och påverkas av 

ledarskapet och deltagarnas ageranden. För mig innebar detta sätt att se min roll 

i ljuset av att vad som skulle komma att hända i arbetsprocessen inte kunde 

förutsägas. Utifrån den här teoretiska ramen för arbetet konstrueras en design 

för det fortsatta arbetet. På liknande sätt som att olika teoretiska perspektiv kan 

relateras till arbetet, kan olika perspektiv på metod och tekniker 

problematiseras. Olika intressenter eftersträvar sitt utrymme i designen, det är 

dels deltagarna och deras lärande, uppdragsgivarens förväntade resultat samt 

mitt intresse av att såväl leda processen som att dokumentera den i 

forskningssyfte.  

 

3.5 Att följa en arbetsprocess 

 

I ansatsen ingick att se arbetet som något som skulle pågå under relativt lång tid 

och jag valde att benämna det som en gemensam arbetsprocess. Att leda en 

arbetsprocess och samtidigt forska på densamma har inneburit flera parallella 

processer. En har handlat om den process som utgått från mina 

forskningsfrågor. En annan har handlat om deltagarnas arbetsprocess och deras 

lärande där jag aktivt har påverkat deras syn på sin roll som arbetsledare i 

offentlig verksamhet. Det är möjligt att förhålla sig till undersökningen utifrån 

tre olika perspektiv: min processledarfunktion och de överväganden som jag 

gjort under arbetet, deltagarnas beskrivningar av vad de varit med om och min 

forskningsfunktion där jag har undersökt arbetsprocessen i sin helhet. Ohlsson, 

(2002) problematiserar den dubbla rollen i att leda en grupp och att samtidigt ha 

ett forskningsperspektiv på det som pågår. Han uttrycker det som att man: 
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…strävar efter att precisera och upprätthålla en distinktion mellan forskningens 
kunskapande å ena sidan och forskarens bidrag till utveckling av praktisk 
verksamhet å den andra  (Ohlsson, 2002, s. 89). 

 

Jag har strävat efter att inte förekomma deltagarna i vad som varit deras lärande, 

men att ge stöd till de processer som jag bedömt skulle underlätta att lärande 

kom till stånd. Forskarrollen har inneburit att formulera frågor som kunnat 

hjälpa dem att få fatt i sitt lärande samtidigt som de gett mig svar på frågan hur 

de har lärt. Ohlsson ställer frågan när forskaren gör ingripanden om vad är det 

för inriktning man ger stöd åt?  Som ”kritisk reflektör” är det, menar han, inte 

forskarens ansvar att leda utveckling och peka ut inriktning, inte heller att gå in 

och säga vad som är rätt och fel.  

 

Alvesson och Sköldberg (1994) ser forskningsprocessen som en social 

konstruktion av verkligheten där forskarens förförståelse utgör ett filter: 

 
…där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels aktivt 
tolkande hela tiden skapar bilder för sig själv och andra; bilder vilka selektivt 
lyfter fram vissa bud på hur förhållanden – upplevelser, situationer, relationer – 
kan förstås, och (därmed) negligerar alternativa tolkningar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s.13). 

 

Ehn och Klein (1994) menar att forskaren som en naturlig del i undersökningen 

inte enbart analyserar kunskapsprocessen utan också sig själv i mötet med 

praktikerna. Deltagarna blir medskapare till det som tonar fram som 

forskningsprocessen samtidigt som forskaren frågar sig varför de egna 

observationerna och tolkningarna ser ut som de gör. Jag har fortlöpande fört 

minnesanteckningar för att följa mitt eget agerande tillsammans med 

deltagarnas arbete. De har gett mig en möjlighet att gå tillbaks och se vad jag 

har gjort och vad detta betytt för processen. Jag har försökt skapa 

förutsättningar för att upptäcka i vilken utsträckning jag förändrat min funktion 

under arbetets gång. Eftersom jag haft ett par timmars bilresa hem från varje 

möte med deltagarna har jag ibland stannat och skrivit stödord för mitt minne 

och jag har även ibland spelat in mina tankar på band som ett litet fickminne.  

 

Jag ser det som att jag har haft funktionen att vara delaktig i deltagarnas strävan 

efter att förbättra det egna uppdraget i den egna verksamheten men inte som 

den som kunde visa på det mest framgångsrika sättet att arbeta på. Samtidigt 

har jag försökt att i ett metaperspektiv se förloppet i backspegeln där jag kan 
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konstatera att jag ändrat min funktion i arbetsprocessen över tid. Jag har hela 

tiden haft det övergripande ansvaret för att leda processen men initiativ, 

styrning av arbetet och därmed balansen i det gemensamma handlingsutrymmet 

har omförhandlats kontinuerligt mellan mig och deltagarna under 

arbetsprocessen.  

 

3.5.1 Struktur och avstämningar i arbetsprocessen 
 

Strävan i arbetet har varit att deltagarna ska uppfatta att de har initiativet och 

mandatet att driva arbetet. Gruppen har varit relativt stor och för att få fatt i 

varje deltagares tankar genomförde jag avstämningar vid några tillfällen. Det har 

gett en bild av tankar hos både individ och grupp, samtidigt som det varit ett 

konkret underlag för fortsatt arbete.  

 

Deltagarna har kommit att träffas med 5-6 veckors mellanrum under en period 

av ca ett och ett halvt år. Återkopplingar har skett från gång till gång av mig 

som ledare. På det sättet formades en struktur som höll ihop arbetet. 

Deltagarträffarna och mina återkopplingar har legat till grund för val av 

avstämningar och tekniker under arbetsprocessen. 

 

Det empiriska materialet består av de avstämningar jag initierat i funktionen 

som processledare. Regelbundna återkommande frågor till deltagarna om hur 

de uppfattat arbetet och hur deras behov sett ut, har varit kärnan i min 

arbetsmetod. Till detta kommer kontinuerliga anteckningar baserade på 

observationer och reflektioner. Vid fem tillfällen har jag genomfört en 

systematisk avstämning av läget. Varje sådan avstämning har sammanställts av 

mig som ledare och återkopplats till deltagarna. Förutom att utgöra 

arbetsunderlag har materialet också uppmärksammat deltagarna på 

reflektionens betydelse i en arbetsprocess. För att ge utrymme för reflektion har 

informationen samlats in individuellt, skriftligt under väl tilltagen avsatt tid. För 

mitt uppdrag att leda arbetet har avstämningarna varit ett sätt att kvalitetssäkra 

processen på individnivå där jag kan följa hur varje individ uppfattat arbetet. 

Strukturen för de fem systematiska dokumenterade avstämningarna beskrivs 

nedan med de syften och frågeställningar som gavs till deltagarna. 
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1. De första arbetsdagarna i processen (mars, år 1) 

Den första avstämningen var en form av kartläggning som inledde 

arbetsprocessen och syftet var att: 

- få fatt i deltagarnas förståelse av utvecklingsarbetet och tydliggöra likheter och 

skillnader mellan deltagares förståelse inom gruppen.  

- inventera utgångsläget vad gäller kunskaper och erfarenheter  

- inventera frågeställningar för fortsatt arbete 

Två öppna frågor besvarades genom dialog i mindre grupper: 

Vad vet vi? 

Vad behöver vi veta mera om?  

 

2. En arbetsprocess igång (september år 1) 

Efter ett sommaruppehåll genomfördes en enkätundersökning med öppna 

frågeställningar. Den syftade till att: 

- återkoppla erfarenheter och lärdomar från vårens arbete 

- fånga upp nya frågeställningar för fortsatt arbete 

- vara en avstämning för hur arbetssättet uppfattades av deltagarna 

Frågorna i enkäten var: 

Vad lärde du dig under våren? 

Hur tänker du om det här projektet? 

Vad vill du lära dig mer om under hösten? 

Hur ska det gå till? 

Något du vill lägga till? 

 

3. Avstämning efter ytterligare ett halvårs arbete (november år1) 

Fem öppna frågor formulerades i en enkät och besvarades individuellt. 

Den avstämningen syftade till att: 

- undersöka graden av upplevt aktionslärande 

- inventera kunskapsbehov 

- undersöka lärandet i gruppen 

- undersöka utbildningens relation till ledarens vardag 

Frågorna i enkäten var: 

Vad har du lärt dig om problemområdet? 

Anser du att ni ledare i din verksamhet är inne i en aktionslärandeprocess?. 

Motivera ditt svar 

Vad behövs för att förbättra aktionslärandet i din ledargrupp? 

Vad har du lärt av de andra ledarna så här långt? 

Har du förändrat ditt sätt att arbeta som ledare? Hur? 
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4. Litteraturseminarium (februari år 2) 

Deltagarna valde olika böcker som var och en läste individuellt. Frågor bildade 

underlag för en dialog i mindre grupper. Enkäten innehöll tre öppna 

frågeställningar. Syftet var att: 

- förbereda ett litteraturseminarium 

- skapa reflektion hos varje deltagare som förberedelse för dialog i grupp 

- att undersöka deltagarnas uppfattning av litteraturens betydelse 

Frågorna som ställdes var: 

Vad i boken relaterar du till det här utvecklingsarbetet? 

Vad i boken relaterar du till uppdraget som ledare mer generellt? 

Vilka nya tankar fick du från boken? 

 

5. Avslutande kartläggning (juni, respektive november år 2) 

Syftet med en avslutande undersökning var att försöka få deltagarnas 

beskrivning av arbetsprocessen i sin helhet. För att ta reda på hur deltagarna 

uppfattat vårt gemensamma arbete beslutade jag att genomföra en avslutande 

informationsinsamling med så öppen teknik som möjligt. Jag ville undersöka 

hur denna relativt långa period med vårt gemensamma arbete uppfattats av dem 

utan att jag påverkade inriktningen på deras tankar med konkreta frågor. Mitt 

uppdrag och förvaltningsledningarnas ambition var att använda en arbetsform 

som inte karaktäriserades av ett traditionellt kurstänkande och frågan var nu hur 

arbetet hade framtonat hos ledargrupperna. Jag valde därför att använda mig av 

brevmetoden. Metoden innebär att deltagaren skriver ett brev, signerat eller 

anonymt, där brevet utgår från en öppen grundläggande fråga. Brevens innehåll 

utgör rådata och bildar ett underlag för bildande av kategorier för att därefter 

kunna sammanställa materialet. På detta sätt fick deltagarna möjlighet att med 

egna ord uttrycka sin uppfattning om arbetsprocessen. Instruktionen till brevet 

hade följande lydelse: 

 

Som uppföljning av det här gemensamma arbetet så skulle jag uppskatta om du tog dig tid att 

beskriva för mig vad du uppfattar att du har varit med om. Tänk dig att du skulle beskriva 

det för någon som var intresserad av att få veta. Se det som ett brev till mig där du redogör 

för, men också tillåter dig att värdera arbetet. Det skulle vara värdefullt om du avslutar med 

några tankar om hur du tror att fortsättningen kommer att te sig om och hur du i så fall 

kommer att bygga vidare på det arbete vi gjort tillsammans.  
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3.5.2 Mina tankar, farhågor och frågor inför att leda 
arbetsprocessen 
 

Innan arbetet startade fanns ett antal frågor och tankar på vad som skulle hända 

och hur min funktion skulle se ut i praktiken. Med mina tidigare erfarenheter 

var den mentala förberedelsen en del i vad jag sedan kom att göra och vad som 

styrde mina handlingar. 

 

Jag visste att min erfarenhetsbakgrund skulle komma att påverka det sätt på 

vilket jag skulle leda deltagarnas arbetsprocess. Det skulle inte att vara en slump 

hur organisation, strategier och reflektioner skulle komma till uttryck. Jag skulle 

komma att ställa krav på deltagarnas aktivitet, deras engagemang och deras 

uthållighet. Dessutom skulle varje dags arbete ha en noggrant igenomtänkt 

design utan att för den skull föregå resultatet eller gruppens behov under 

arbetet. Min förtrogenhet med arbetsformen förväntades skapa den tillit i 

ledarskapet som deltagarna behövde för att ta egna initiativ och successivt, 

alltmer driva arbetet. Erfarenhetsbakgrunden skulle kunna hindra mig från att 

se vad som skulle hända i gruppen och under arbetsprocessen. Sociala faktorer 

och deltagarnas inbördes relationer skulle kunna påverka deras arbetsprocess, 

något som jag inte kunde veta något om och därför heller inte uppmärksamma. 

I min erfarenhetsbakgrund fanns också en vana vid att leda grupper av 

människor i en process. Jag visste att det är värdefullt med god kännedom om 

praktiska och fysiska förutsättningar och hade tidigare besökt arbetsmiljön och 

lokalerna.  

 

Tillsammans med erfarenheterna fanns farhågor inför ett nytt uppdrag. 

Farhågorna kom ur tidigare erfarenheter och jag såg dem som kännetecken på 

mitt erfarenhetslärande. Exempel på farhågor jag hade var till exempel: 

1. Att deltagarna inte skulle komma mangrant, det går inte att arbeta så här om 

deltagarna uteblir, det bygger på deras aktivitet och närvaro.  

 

2. Att de inte skulle bli engagerade, utan deras engagemang kommer arbetet inte 

att leda någonstans. 

 

3. Att jag inte skulle kunna möta deras behov, jag måste kunna läsa av var de 

befinner sig och kunna stödja dem utifrån det och jag känner inte de här 

deltagarna. 
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4. Att inte veta var varje arbetsdag kommer att sluta. Utan att veta hur varje 

arbetsdag slutar har jag ansvaret för att samla ihop dagens arbete och ge en 

återkoppling som gör att de ser fram emot nästa arbetsdag.  

 

Dessutom kände jag viss oro inför att ta ansvar för att det vi skulle genomföra 

skulle uppfattas som meningsfullt, att gruppen var stor, kanske för stor och att 

arbetet tog stora resurser i anspråk. Jag kunde också konstatera en rad känslor 

hos mig innan arbetet hade kommit igång. Det var känslor som handlade om 

nervositet inför varje kurstillfälle, glädjen i att lära känna en ny grupp och 

rädslan för att inte räcka till. Under arbetets gång fanns också fler känslor i 

form av en väldig trötthet efter varje arbetstillfälle kombinerat med glädjen i att 

se deltagarnas alltmer ökade delaktighet. För att kunna hantera och bearbeta alla 

känslor som kom och gick utvecklade jag olika strategier. Fältanteckningar som 

dokumenterade händelser blev ett sätt att bearbeta känslor som funnits i olika 

situationer. Bilresorna till och från arbetsdagarna användes som reflektionstid 

för att gå igenom vad som hade hänt under dagen. Dessutom hade jag ett par 

kollegor som fick stå ut med  telefonsamtal när jag behövde någon annans 

reflektion på min upplevelse. 

 

Erfarenheter och känslor leder till konkreta frågeställningar inför det operativa 

uppdrag jag ska genomföra, frågeställningar som även kan bli dilemman i det 

fortsatta arbetet: 

• Vad betyder det att jag inte är ”sakkunnig”?  

• Har jag förmågan att läsa av situationen och i den välja struktur för att 

komma vidare? 

• Vad innebär förvaltningarnas olikheter, erfarenheten av aktionslärande 

och organisationens strävan efter att vara lärande?  

• Hur relaterar deltagarna arbetsprocessen till en traditionell 

utbildningssituation? 

 

De frågorna fanns inför arbetet, de följdes av många fler frågor, reflektioner 

och ställningstaganden under arbetets gång. Så här gick det till! 
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4 Arbetsprocessens villkor 
Arbetsprocessen presenteras först genom ett avsnitt där jag redogör för de 

villkor och förutsättningar som fanns för arbetsprocessen. Det avsnittet och 

händelseförloppet i arbetsprocessen återges som en berättelse. I berättelsen 

framträder de aktioner som deltagarna arbetade med. Aktionerna kommenteras 

ur mitt ledningsperspektiv som processledare.  

 

4.1 Deltagarna 

 

I utvecklingsarbetet deltar en kommun och två av kommunens sju 

förvaltningar, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunen är en medelstor, mellansvensk kommun med ca 25 000 invånare 

som bor i tätorten eller i omkringliggande byar. Den politiska styrningen i 

kommunen fram till valet 2006 beskrivs som bestående av två ”karteller” där 

den socialistiska ”kartellen” har majoritet i kommunen. De två förvaltningarnas 

arbetsledare och deras chefstjänstemän utgör deltagare. Alla arbetsledare i 

förvaltningarna har personalansvar för varierat antal medarbetare. Jag har ingen 

fördjupad kunskap eller erfarenhet av hur kommunen arbetar eller fungerar 

generellt, den information som ges och som jag söker är riktad mot det 

specifika uppdrag jag kommer att involveras i. 

 

4.1.1. Förvaltning 1 
 

När arbetet inleds deltar 23 arbetsledare från förvaltningen och deras 

förvaltningschef. Förvaltningen är indelad i fyra geografiska områden, därför 

finns en naturlig gruppindelning som består av fyra arbetslag. Dessa arbetslag är 

vana att arbeta tillsammans sedan tidigare och leds av en områdeschef. Antalet i 

arbetslagen varierar något under utbildningen men i huvudsak deltar 4 

arbetsledare från N, 6 arbetsledare från S, 6 arbetsledare från Ö och 7 

arbetsledare från V. 
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4.1.2 Bakgrund 
 

Förvaltningens arbetsledare har tidigare provat att arbeta deltagarorienterat och 

har klart uttalat att det upplevdes som meningsfullt och att man vill ha den 

arbetsformen även den här gången. De uttrycker tydliga förväntningar på att 

vara aktiva, engagerade och involverade i hela arbetet. Förvaltningschefen har 

själv deltagit aktivt tillsammans med sina arbetsledare i tidigare arbete och är väl 

förtrogen med arbetsformen. Han har även erfarenhet från liknande arbete i en 

annan kommun. Förvaltningschefen är relativt ny på sin tjänst i kommunen och 

har stort inflytande på beslutsprocessen i arbetet och han är initiativtagare till 

arbetet. Några i gruppen har deltagit i en kurs om och i Aktionslärande och har 

lagt fram önskemål att arbeta på samma sätt i den här utbildningen. 

 

4.1.3 Förvaltning 2 
 

När arbetet inleds deltar 28 arbetsledare och deras förvaltningschef. 

Förvaltningens verksamhet är uppdelad på tre sektorer. Från den första sektorn 

deltar 14 arbetsledare, den andra 8 arbetsledare och från den tredje deltar 6 

arbetsledare. Dessa sektorer utgör arbetslag under arbetsprocessen och 

benämns som arbetslag I, H och Ä. Under utbildningens gång varierar antalet 

och några medarbetare slutar och ersätts med efterträdare.  

 

4.1.4 Bakgrund 
 

Det önskade och valda sättet att arbeta är nytt för arbetsledarna i denna 

förvaltning. Förvaltningschefen har ingen egen erfarenhet av arbetsformen men 

stöder intentionerna för designen av utvecklingsarbetet efter att ha fått 

information om hur arbetet förväntas gå till. Förvaltningschefen har funnits i 

kommunen under mer än 20 år och har haft denna position i många år. 

Arbetsledarna har inte varit delaktiga i beslutet om hur utvecklingsarbetet ska gå 

till. De uttrycker själva att de inte har arbetat så mycket med sitt eget 

ledaruppdrag och att de inte är vana att arbeta tillsammans i arbetslag i det 

vardagliga arbetet.  
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4.2 Kort beskrivning av uppdraget  

 

I ansträngningar med att minska sjukfrånvaron startade kommunen ett 

samverkansprojekt där olika parter förväntades samverka mera. Parterna var 

dels arbetsgivare genom arbetsledare inom de olika förvaltningarna inom 

kommunen, dels försäkringskassa, primärvård och företagshälsovård. I 

kommunens projektbeskrivning anges syftet: 

 
Syftet med projektet är att minska sjukfrånvaron genom att skapa 
samverkansformer på olika nivåer mellan ovan nämnda aktörer, som 
tillsammans aktivt ska verka för snabb återgång till arbetslivet samt förebygga 
att personal insjuknar.  

 

En av projektbeskrivningens målsättningar är en satsning på chefer och 

arbetsledare och inom den målsättningen finns det här forskningsarbetet. 

 
Genom kompetensutveckling riktad till chefer, arbetsledare och medarbetare öka 
förståelsen för faktorer som är viktiga för att skapa den goda arbetsplatsen. 

 

I den inbjudan som kommunen skickade ut till chefer och arbetsledare 

formuleras uppdraget på följande sätt: 

 
Föreläsningen är en upptakt till ett utvecklingsarbete för berörda chefer inom 
kommunen. Universitetsadjunkt Gunilla Ericsson från universitetet i Karlstad 
kommer att lotsa deltagarna vidare i en processinriktad arbetsmetod under 
eftermiddagen. Efter det tillfället kommer deltagarna att träffas ungefär var 6:e 
vecka. Träffarna ska ge impulser för praktiska tillämpningar och öka förståelsen 
för rollen som arbetsledare. 

 

Kommunens uppdrag till mig innebar en ram som skulle styra mitt arbete i tid, 

rum och målgrupp. Även problemområdet var givet, ett område där jag inte är 

sakkunnig. Syftet med utbildningsinsatsen och arbetet var att minska antalet 

sjukskrivna i kommunen och arbetsformen skulle kännetecknas av 

deltagarstyrning. Det var i egenskap av att leda en deltagarstyrd arbetsprocess 

som jag tillfrågades. Kunskapsfördjupningen skulle komma att sökas under 

arbetsprocessen via litteratur, föreläsare eller på annat sätt som vi gemensamt 

kom fram till.  
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4.2.1 Gemensam utbildning 
 

Kommunens ambition var en gemensam arbetsledarutbildning för samtliga 

arbetsledare i de två största av kommunens förvaltningar. Inom dessa stora 

förvaltningar fanns en gemensam problematik när det gäller sjukskrivningstalen, 

något som kommunen delade med många andra kommuner under den aktuella 

tidsperioden. Personalavdelningen och förvaltningscheferna var också överens 

om att de ville sträva efter ett gränsöverskridande lärande mellan 

förvaltningarnas arbetsledare, något de önskade få konkretiserat genom 

utbildningen. Valet av arbetssätt var implementerat och efterfrågat från en av 

förvaltningarna, här kallad 1. Förvaltningschefen och deltagare i den 

förvaltningen har tidigare provat på arbetsformen medan förvaltning 2 startade 

arbetet utan tidigare erfarenhet av arbetssättet. Personalavdelningens roll och 

funktion i utbildningen var inte klargjord när utbildningen började. Genom 

inventeringen tydliggjordes personalavdelningens möjlighet att bistå med 

statistik och rutiner för arbetsgången kring sjukskrivningar. Utbildningen 

planerades bestå av återkommande heldagar då alla skulle träffas gemensamt. 

Efter drygt halva utbildningen delades arbetet och varje förvaltning arbetade för 

sig. Utbildningen var tänkt att avslutas med en gemensam utbildningsdag vilket 

också genomfördes. Förvaltning 2 fortsatte sedan med ytterligare två 

arbetsdagar. 

 

4.3 Omfattning och struktur 

 

Träffarna med deltagarna bestod av i princip heldagar och genomfördes med 

drygt en månad mellan varje tillfälle. Utbildningen startade gemensamt med 

samtliga arbetsledare i de två förvaltningarna. Efter ca ett halvår beslutades att 

varje förvaltning skulle arbeta vidare var för sig för att träffas igen längre fram i 

processen. Deltagarantalet i gruppen varierade något, dels från gång till gång 

och dels på grund av personalbyten. Totalt deltog ca 40 ledare vid varje tillfälle i 

hela arbetet. Utöver dessa deltog två hälsoutvecklare, personal från 

personalkontoret i kommunen samt de två förvaltningsledningarna i något olika 

utsträckning. 
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Tabellen visar de olika utbildningstillfällen som ingick i arbetsprocessen. Varje x 

markerar en utbildningsdag. 

 

Tablå 2. Översikt över utbildningstillfällen 

 

År 1 jan mars maj sept okt nov nov 

initiering x       

Förv. 1  x x x x x  

Förv. 2  x x x x  x 

 

 

År 2 febr febr mars mars juni sept nov 

        
Förv. 1 x  x  x   

Förv. 2  x  x x x x 

 

Utbildningsdagarnas arbete följdes av personalavdelningen som regelbundet 

rapporterade läget med sjukskrivningsstatistiken. Personalavdelningen 

strukturerade om och tydliggjorde rutiner för medarbetares rehabilitering. Ett 

delmål fanns från kommunen i att sträva efter fler deltidssjukskrivningar istället 

för heltidssjukskrivningar. Den ambitionen kommunicerades med läkare inom 

primärvård och företagshälsovård och även med försäkringskassan. Delmålet 

nåddes under utbildningstiden. Sjukskrivningstalet sjönk också något, men 

pendlade upp och ner under utbildningen. 

 

4.3.1 Överenskommelsen 
 

När kommunen initierade det här utvecklingsarbetet fanns vissa specifika 

önskemål från förvaltning 1 som tillsammans med sina arbetsledare tidigare 

deltagit i ett processinriktat arbete. Arbetsledarna i den förvaltningen markerade 

att ”de kan inte tänka sig att gå på en vanlig kurs”. Dessa arbetsledare hade 

genom en universitetskurs provat på att arbeta aktionslärande och man menade 

att det varit betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen. En förutsättningslös 

dialog fördes där de två förvaltningscheferna, personalchef och någon 

företrädare för det projekt man hade framför sig beskrev intentioner och 

förutsättningar. Vi pratade om begreppet aktionslärande, vad det innebär och 

vilka krav det ställer på exempelvis deltagaraktivitet. För de som inte haft 
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tidigare erfarenhet av ett arbete med hög grad av deltagarstyrning blev 

beskrivningen av sättet att arbeta obekant och främmande, samtidigt som man 

uttryckte nyfikenhet. Störst förvåning fanns nog inför att det då inte skulle 

finnas ett program för utbildningen att skicka ut till deltagarna, utan enbart 

datum, tider och lokal. På det sättet formulerades inte heller något kursinnehåll 

men däremot att processen skulle leda till att deltagarna blev mer kompetenta i 

sitt ledaruppdrag i första hand när det gällde att hantera 

sjukskrivningsproblematiken.  

 

Dialogen resulterade i ett uppdrag till universitetet att leda arbetsprocessen för 

samtliga arbetsledare i kommunens två största förvaltningar. Jag var noga med 

att markera min okunnighet i sakfrågan samtidigt som jag accepterade att leda 

arbetsprocessen. Uppdraget formulerades i termer av att leda arbetet, inte 

baserat på kompetens i sakfrågan utan på kompetens om processarbete där 

deltagarna i hög grad påverkar innehållet i sitt eget arbete.  

 

4.3.2 Arbetsformens kännetecken 
 

Målsättningen med designen var att deltagarna genom egen aktivitet och egna 

undersökningar i verksamheten skulle fördjupa dialoger och tänkande om det 

egna ledarskapets betydelse för verksamheten. Det innebar att programmet 

dominerades av dialoger och aktivitet hos deltagarna oftast i mindre grupper. 

Det innebar också att min roll som processledare oftast avgränsades till att 

inleda och avsluta arbetsdagarna för att resterande tid finnas till hand för 

deltagarnas eget arbete. Under varje arbetsdag fanns tid för deltagarnas 

pågående undersökningar eller dialoger. Något förutbestämt skriftligt program 

för arbetet vare sig till innehåll eller till arbetsform, fanns inte. Arbetsprocessen 

i sig fick över tid avgöra val av strategier för organisation, innehåll och 

arbetssätt. För att säkerställa arbetsprocessen och deltagarnas delaktighet 

gjordes avstämningar då deltagarna individuellt reflekterade över frågor.  

 

Att som deltagare inte få ett program för den utbildning man ska genomgå är 

ovanligt. Deltagarna reagerade med osäkerhet och några kanske även med 

motstånd även om det inte framfördes till mig. Några uttryckte också när vi 

startade att det verkade ”flummigt”. Jag tydliggjorde hur vi skulle arbeta och jag 

såg processledarfunktionen som något som kunde hjälpa deltagarna och locka 
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fram deras nyfikenhet och lust att prova, även om de inte visste vad som skulle 

hända. Här tog jag hjälp av spelreglerna. 

 

4.3.3 Spelregler och ledarskap 
 

För att synliggöra etiken och karaktären på arbetsformen använde jag mig av 

begreppet spelregler som de principer som skulle prägla vårt gemensamma 

arbete. Spelreglerna syftade till att tydliggöra graden av deltagarnas egen 

kontroll över arbetsprocessen samtidigt som det syftade till att klargöra 

relationen mellan dem och min funktion som processledare. Spelreglerna för 

mitt uppdrag i att leda processen presenterades grundligt och i samband med 

det klargjordes deltagarnas ansvar och de faktorer som utgör grunden i ett 

aktionslärande, beteckningen på deltagarnas lärande. Jag insåg att tydliga 

spelregler skulle öka möjligheten för att våra gemensamma intentioner och 

förväntningar skulle överensstämma med det som sedan i realiteten skulle 

hända. Men jag insåg också att information om spelregler inte skulle vara 

tillräckligt utan att alla måste komma till tals och kommunicera spelreglerna. 

När deltagarna fick samtala om vad spelreglerna kunde betyda för att öka den 

gemensamma förståelsen av vad som komma skulle liknade det vad Folkesson 

(2005) beskriver som incitament för ett självstyrt lärande. Enligt henne baseras 

en konventionell utbildningssituation på ett lärande som är styrt utifrån, det 

finns ett utbildningsprogram och därmed ett innehåll som deltagarna förväntas 

erövra och lära. I den här arbetsformen syftar spelreglerna till att sträva efter ett 

lärande styrt inifrån, från deltagarna och deras behov. 

 

Begreppet aktionslärande hade definierats av deltagarna i förvaltning 1 utifrån 

deras tidigare erfarenhet. Det baserades på Tillers (1999) beskrivning, en text 

deltagarna hade läst. När överenskommelsen gjordes och vid första 

utbildningsdagen presenterades det önskvärda förhållningssättet med följande 

villkor som förutsättningar för arbetet: 

- att vilja utgå från den egna verksamheten – hur den än ser ut 

- att utföra aktioner i syfte att öka medvetenheten om hur 

verksamheten ser ut  

- att ha tillit till processen – att inte förekomma eller föregripa 

- att vara i ett ständigt lärande – där ett svar ger underlag för nästa 

fråga 
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Tillsammans med deltagarna problematiserades aktionslärandebegreppet i 

relation till teori och traditionella begrepp i en utbildningssituation. Skillnader 

lyftes fram i krav på förutsättningen att utgå från den egna verksamheten, 

aktiviteten med att inventera och kartlägga samt vardagen som potential för 

kompetensutveckling. Processledarskapet beskrevs med kännetecken som att ha 

god kompetens i metoder och tekniker för datainsamling, struktur och analys 

samt att ha ett systemtänkande som uttrycks i en förmåga att hålla ihop arbetet 

mot mer av process än enstaka utbildningstillfällen. 

 

Min funktion som utmanare och processledare klargörs och jämförs med 

konventionellt kursledarskap eller föreläsarfunktion. Något som karaktäriserar 

ett konventionellt kursledarskap är vem som dominerar i det gemensamma 

handlingsutrymmet. En kursledare har och tar ofta utrymmet genom att prata 

länge, ofta och mycket, vilket begränsar deltagarnas utrymme och genererar mer 

passivitet än aktivitet hos deltagarna. Strävan är lite av det motsatta med det här 

sättet att arbeta. Att nå aktion så tidigt som möjligt hos deltagarna dominerar 

den här arbetsformen och frågan om vem som har initiativet i 

handlingsutrymmet. Det kan mottas med ett visst motstånd hos deltagarna då 

det är bekvämare som deltagare att lyssna och samtala än att agera. Det kan 

även finnas en tradition en förväntan hos deltagarna av att ledaren för 

utbildningen tar kommandot genom att leda, styra och fördela arbetet. 

Spelreglerna uppmärksammar deltagarna på villkoren men ansvaret för att det 

ska genomföras har processledaren.  
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5 Arbetsprocessen 

 

5.1 En gemensam första utbildningsdag 

 

Utgångsläget i det här arbetet är två större grupper med deltagare som inte är 

vana att träffas men som ändå har det gemensamt att de jobbar i samma 

kommun och har en arbetsledarfunktion för ett antal medarbetare som i sin tur 

arbetar med människor. Deltagarna leds i sitt vardagliga arbete av två 

förvaltningschefer. Eftersom förvaltningarna har olika bakgrund och skiftande 

erfarenheter av den här arbetsformen, samtidigt som intentionerna nu är att 

genomföra en gemensam utbildning, vill jag sträva efter en grundlig 

introduktion för att alla ska uppfatta att de får en gemensam plattform att utgå 

från. Den består av en föreläsning, genomgång av spelregler och en 

kartläggning av deltagarnas utgångsläge. Kommunledningen har varit med i 

planeringen och beslutet om att inleda arbetet med en halvdags föreläsning. 

Efter inledande information om projektet med sjukskrivningsproblematiken får 

deltagarna en föreläsning som inspirerar och utmanar i sakfrågan. Föreläsaren är 

sakkunnig på sjukskrivningsproblematiken och väver i sin föreläsning in 

sakfrågan i ett komplext samhällsperspektiv där begreppen ohälsa och hälsa 

lyfts fram. Efter föreläsningen presenterar jag mig och min bakgrund och 

övergår därefter till en genomgång av spelregler och förväntad arbetsprocess. 

För att deltagarna ska uppfatta sig som aktiva och delaktiga redan från första 

tillfället organiserar jag reflektionspass och dialoger i mindre grupper. Var och 

en reflekterar först tyst över frågorna. Därefter möts man i sitt arbetslag, d v s 

med kollegor man träffar i sin vardag. Arbetslaget formulerar sina tankar på ett 

blädderblock. Deltagarna är aktiva och alla är involverade i arbetet samtidigt 

som det ger gruppen som helhet ett gemensamt underlag för fortsatt innehåll i 

arbetet. Varje grupp beskriver hur dialogen förts och hur de ser på sitt 

utgångsläge. Genom att varje arbetslag delger till övriga ges tillfälle till att få 

inspiration av andra grupper, något som kom att genomsyra arbetsprocessen 

över tid. 

 

Vid den inledande träffen inventeras nuläget både vad det gäller faktakunskaper 

och deltagarnas syn på vilka behov de anser att de har och vill arbeta med. 

Förutom inventeringen som sammanställs, (se bilaga 1) bestämmer deltagarna 

att till nästa utbildningstillfälle undersöka sin egen tidsanvändning i uppdraget 
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som arbetsledare när det gäller ärenden som berör sjukskrivingsproblematiken. 

Gruppen diskuterar och kommer fram till att man tänker anteckna 

tidsanvändning under en normal arbetsvecka. Det är en individuell uppgift och 

var och en väljer själv vilken vecka som ska vara mätperiod. Inventeringen som 

helhet blir den plattform som genererar undersökningsområden och aktioner 

hos deltagarna under den fortsatta arbetsprocessen. De områden som lyfts fram 

handlar dels om behov av faktakunskaper och uppdaterad statistik, men också 

om arbetsrutiner, attityder och förebyggande arbete. Attityder omfattar såväl 

egna attityder hos arbetsledarna som attityder hos medarbetare vad det gäller 

sjukskrivningsbegreppet och synen på hälsa. 

 

Avstämning och reflektioner 

När introduktionen genomförs finns det deltagare som uttrycker osäkerhet i att 

de inte vet vad som ska hända. De är avvaktande även om ingen protesterar, 

samtidigt som det säkert ”mumlas i korridorerna”. För att deltagarna ska få mer 

klarhet försöker jag att vara tydlig och hålla fast vid de villkor som gäller. Jag 

beskriver vilken roll och funktion de kan förvänta sig av mig och vilket ansvar 

de själva har. I samarbetet med deltagarna är jag en extern processledare vilket 

underlättar för mig att hålla i arbetsformens grundläggande förutsättningar. Jag 

vet ingenting om hur deltagarna är vana vid att arbeta och riskerar därför inte 

att bekräfta deras tidigare rutiner eller praxis. Efter första tillfället listar jag 

skriftligt allas svar och kopierar ett exemplar till var och en. Det fungerar då 

som ett minne för deltagarna att återkomma till i frågor, tankar och svar under 

det fortsatta arbetet.  

 

5.2 Utbildningens andra gemensamma dag 

 

Det som deltagarna har dokumenterat under första tillfället ger en bred översikt 

över en mängd olika perspektiv och frågor inom ämnesområdet. Genom att 

återkoppla och visa på helheten från och för hela gruppen tydliggörs 

möjligheten för varje grupp att välja vilken avgränsning man vill göra och hur 

man vill arbeta vidare. Det blir då naturligt att olika grupper arbetar med olika 

frågeställningar. Deltagarna fördjupar sin dialog i mindre grupper och 

prioriterade frågeställningar. När nu grupperna har eget initiativ blir de också 

mer ivriga. Grupperna vill snabbt ut till medarbetare och ställa sina frågor. 

Deltagarna reflekterar inte så mycket över frågekonstruktion, inte heller val av 
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metod. För att öka kvaliteten på det undersökande arbetssättet samlar jag ihop 

hela gruppen under dagen och ger en teoretisk fördjupning i etik och metod. 

Jag vill uppmärksamma deltagarna på värdet av att tänka efter före och att de 

ska göra mer noggranna överväganden innan de genomför sina undersökningar. 

Jag vill även försöka öka deras medvetenhet om ansvar och förhållningssätt när 

man genomför kartläggningar och undersökningar. Därefter fortsätter de sina 

förberedelser utifrån olika frågeställningar.  

 

Senare under dagen redogör personalavdelningen för sjukskrivningsläget och 

för aktuella rutiner kring sjukskrivningar och rehabilitering. Varje arbetslag 

fortsätter igen och redovisar resultatet av den uppgift man gett sig själv från 

förra gången, att titta på sin tidsanvändning under en vecka. Den dialogen går 

över i frågeställningen om vad man skulle vilja lägga mera tid på i uppdraget 

som arbetsledare. 

 

Vid arbetslagens redovisning för varandra uppstår nya frågeställningar som 

handlar om vad man gör som arbetsledare för att förebygga sjukskrivning och 

bibehålla friska medarbetare. Det leder till en ny aktion som var och genomför 

till nästa utbildningsdag. Aktionen undersöker någon eller några av frågorna: 

Vad gör du idag? Hur ser praxis ut? 

Vad anser dina medarbetare? 

Finns praxis dokumenterat? 

Lever du som du lär? 

Vad är din funktion i arbetet? 

Hur ser traditionen på arbetsplatsen ut? 

 

Avstämning och reflektioner 

I det här skedet är jag observant på engagemang och delaktighet hos varje 

deltagare i grupperna. Min erfarenhet är att arbete av olika skäl ibland tenderar 

att göras av någon eller några i gruppen medan övriga blir passiva. Därför 

utmanar jag grupperna till att dela upp den planerade undersökningen mellan 

sig i gruppen så att var och en genomför sin del, på så sätt måste alla följa och 

delta i arbetet. Från och med nu övergår hela gruppens arbete i arbetslagens 

egna arbetsprocesser och därmed förändras karaktären på min funktion från 

instruktion till stöd genom metodisk handledning i varje grupp. Den processen 

går olika fort i olika grupper, några grupper kör fast och är inte överens om vad 

man var överens om och då avstannar naturligtvis arbetet. Jag lyssnar mycket 
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och försöker ställa frågor som stöd i hur de kan komma vidare utan att jag tar 

över deras problematik. Jag formulerar även frågor för att de ska få syn på vad 

de vill göra och för att de ska nå en gemensam förståelse av det i gruppen. 

Andra grupper är involverade i att sammanställa information, kategorisera och 

så småningom tolka och analysera sina resultat.  

 

Den första delen av arbetsprocessen innehåller så här långt två tydliga delar 

med lika tydliga syften. En del handlar om att presentera arbetsformen och dess 

villkor, förutsättningar och kännetecken. Syftet med det är att reda ut 

ömsesidiga förväntningar på vad som ska hända och vem som har ansvar för 

vad. Den andra delen omfattar en kartläggning över hur vårt gemensamma 

utgångsläge ser ut med deltagarnas kunskap och erfarenheter. Jag får 

information på flera sätt genom introduktionen. Deltagarnas formuleringar och 

frågor ger mig kunskap om var de befinner sig i sin förståelse och vilken 

kunskap de har. Det blir en validering av reell kompetens som i sin tur får styra 

arbetsprocessen. Kartläggningen har även som bakomliggande syfte att redan 

från början visa i handling att deltagarna är de som skulle vara aktiva och att det 

är från deras verksamhet som arbetet påbörjas.  

 

Jag uppfattar inget motstånd i den här fasen, mer osäkerhet blandat med 

nyfikenhet. En förutsättning som jag inte var medveten om, blev synlig tidigt 

och det var att vissa arbetslag inte var arbetslag, d v s de kände inte varandra 

och var inte vana vid att träffas på det här sättet. Därför tog det längre tid för 

dem att komma igång, vilket är naturligt.  

 

5.3 Utbildningens tredje gemensamma dag 

 

Ett sommaruppehåll har gått, en återkoppling behövs till vad som hände före 

sommaren och vad som var överenskommet hittills. Jag vill också ta reda på 

deras attityd till arbetet då jag fått ett intryck av att många saknade 

grundläggande information om arbetsformen innan vi började och om 

satsningen överhuvudtaget. Jag noterade också när vi började att några var 

tveksamma såväl till arbetets innehåll som till arbetsformen. För att få en 

uppfattning om hur deltagarna upplever arbetet just nu och få fatt i deras tankar 

och frågor ber jag deltagarna att besvara fyra öppna frågeställningar med 

möjlighet att lägga till egna tankar. Jag samlar in deras svar för sammanställning 

och återkoppling vid nästa tillfälle. 
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Utbildningsdagen fortsätter med kommunens hälsoutvecklare som presenterar 

sitt arbete och initierar frågeställningen; vad är hälsa för dig? Arbetsdagen 

övergår sedan i arbetslagsarbete där var och en i arbetslaget först redovisar sitt 

resultat inom gruppen. Därefter redovisar arbetslagen för varandra i en 

gemensam samling och arbetet fortsätter därefter återigen i arbetslagen. Nya 

frågor väcks och varje arbetslag har nu valt lite olika fördjupningsfrågor att 

undersöka vidare. Flera av arbetslagen vill veta mera om hur medarbetarna ser 

på hälsobegreppet på arbetsplatsen under rubriken; vad är personalhälsa? Några 

arbetslag beslutar att tillfråga sina sjukskrivna eller deltidssjukskrivna 

medarbetare om hur de uppfattar sin situation och vilka tankar de har om 

ohälsa och hälsa. 

 

Avstämning och reflektioner 

Deltagarna arbetar med egna frågeställningar mot den egna verksamheten efter 

min strukturering och handledning. Min uppfattning är i det här skedet att 

arbetsformen ännu inte är implementerad hos alla deltagare utan behöver ges 

mer tid. Jag tänker att deltagarna med ökad erfarenhet kommer att ta över mera 

av initiativ och handlingsutrymme. Mitt intryck i det här skedet är att det finns 

olika uppfattningar i gruppen om arbetsprocessen, både hur den framtonar och 

vilket värde den har. Att arbetslagen muntligt redovisar för varandra i hela 

gruppen ser jag som en värdefull del i arbetsstrukturen. Det visar på öppenhet, 

möjligheten att bli inspirerad av varandra och information om vad alla arbetslag 

arbetar med.  

 

5.4 Ett erfarenhetsutbyte på den fjärde utbildningsdagen 

 

Syftet med en sammanhållen utbildning var möjligheten att förvaltningarnas 

deltagare skulle kunna lära av varandra. Vid varje träff har de kunnat ta del av 

varandras redovisningar. Den här utbildningsdagen inleds med att jag 

organiserar tvärgrupper över förvaltningsgränserna för djupare dialog om 

erfarenheter så här långt i processen. Samtalsguiden som grupperna får 

innehåller frågor om både tillvägagångssätt och innehåll i arbetet. Jag vill fästa 

uppmärksamhet på en gemensam problematik men också olikheter mellan 

förvaltningar och verksamheter. Varje tvärgrupp har en dokumentatör som 
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redovisar den förda dialogen i en efterföljande gemensam samling. Samtalen 

handlar mycket om innebörden av hälsobegreppet och förståelse av hälsa och 

ohälsa.  

 

Till den här dagen har arbetslagen genomfört undersökningar som nu 

sammanställs och bearbetas under fortsättningen av dagen. Inför redovisningen 

för varandra får grupperna en struktur att följa när de presenterar sina resultat. 

Strukturen innehåller också frågor om metodval, tillvägagångssätt, slutsatser och 

lärdomar inför fortsatt arbete. 

 

Avstämning och reflektioner 

Att arbeta i en process innebär att arbetet hålls ihop över tid. En rutin är då att 

varje arbetsdag börjar med en återkoppling och slutar med en planering av nästa 

tillfälle. I mina anteckningar finner jag tidigt bevis för behovet av detta då en 

deltagare protesterar när jag påminner om vad vi gjort tidigare. Jag berättar om 

vad vi gjorde och han protesterar och menar att så var det nog inte. När han 

sedan får se det som jag har dokumenterat säger han däremot ”det här känner 

jag igen”. Min tanke är att deltagare inte uppfattar en arbetsprocess av sig självt 

utan behöver hjälp med struktur och återkoppling för att påminnas om 

processen från gång till gång.  

 

Som processledare är mina reflektioner i det här skedet mest fokuserade på 

svårigheten att ha en struktur för dessa dagar som leder till meningsfullhet och 

process, samtidigt som innehållet och arbetsformer inte bör styras och/eller 

planeras i förväg. Ibland uppfattar jag det som lite av en tulipanaros, är det 

möjligt att förena? Grupperna är på olika ställen i sina egna arbetsprocesser och 

det är meningen, samtidigt som jag är mån om att göra avstämningar 

tillsammans i hela gruppen för att utbyta erfarenheter. För mig innebär det att 

samtidigt som arbetsprocessen pågår, krävs en parallellprocess av mig där 

struktur och prioriteringar görs.  

 

Jag har i processledarrollen hittills haft fokus på frågor som handlar om att 

deras delaktighet, rutiner och tydlighet. I de avstämningar som genomförs är jag 

tydlig med det önskvärda i att grupperna befinner sig i olika skeden av sitt 

arbete, att man kan stjäla idéer från varandra, ge varandra råd, beskriva 

fallgropar som man stött på etc. Varje arbetslag är igång med undersökningar 

och på det sättet är arbetsformen implementerad. Vid redovisningen den här 
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gången byggde jag på med frågor om vilken metod de använt, hur de anser att 

arbetet har fungerat m.m. för att öka reflektionen över det egna arbetet. 

 

Drygt halva utbildningstiden har gått och skillnaderna mellan förvaltningarnas 

utgångsläge märks i det pågående arbetet. Efter en diskussion med 

förvaltningscheferna delas arbetet och varje förvaltning fortsätter att arbeta för 

sig under ytterligare tre dagar för att därefter mötas igen i en gemensam 

avslutande dag. 

 

5.5 Fortsatt arbete i förvaltning 1 

 

Först ger jag en kort översikt över var varje arbetslag i den här förvaltningen 

befinner sig i sitt arbete och vad man ägnar nästa utbildningsdag till. 

 

Arbetslag N har genomfört en enkätundersökning med 60 medarbetare. 

Enkäten syftade till att ta reda på personalens uppfattning av begreppet hälsa. 

Varje arbetsledare har genomfört undersökningen på sina medarbetare och 

sammanställt sitt resultat i förväg och nu sammanställer man hela arbetslagets 

resultat. Resultatet visar att medarbetarna har en positiv inställning till hälsa 

knutet till arbetsplatsen. Gruppen finner att det fungerade bra med individuella 

svar, det var en lagom omfattande enkät att arbeta med. De går nu vidare med 

varje medarbetares enskilda situation. 

 

Arbetslag Ö bearbetar resultatet av en enkätundersökning med 190 svar. 

Enkäten är databearbetad och man försöker nu att analysera svaren i syfte att 

finna mönster och samband inom och mellan grupper och arbetsplatser. 

Undersökningen omfattar all personal på området och man vill ta reda på 

upplevelsen av inflytande och graden av välbefinnande. Resultatet visar att det 

finns ett positivt samband mellan välbefinnande och känslan av inflytande. Nu 

vill arbetslaget gå vidare och undersöka hur det här påverkar medarbetarnas 

uppdrag i vardagen. Gruppens slutsats är att undersökningen var ett sätt att 

fånga in en bild av verkligheten och man tänker följa upp det vid 

medarbetarsamtal. 

 

Arbetslag V har genomfört intervjuer med ett urval av medarbetare. 

Intervjuerna har haft som syfte att ta reda på vilka hälsofrämjande åtgärder 

medarbetarna uppfattat i verksamheten. Medarbetarna har svarat på post-it-
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lappar. Nu kategoriserar gruppen dessa lappar genom att ordna lapparna, 

gruppera dem och föra ihop dem i dimensioner. Resultatet visar bl. a att många 

medarbetare har uppmärksammat friskvårdstimman. Man anser också att 

faktorer som fika och mat ingår i hälsofrämjandet på arbetsplatsen. Det 

övergripande resultatet visade att medarbetarna värdesatte små inslag i 

vardagsarbetet. Arbetsledarna uttryckte förvåning över resultatet då de trott att 

organiserade verksamheter som arbetsplatsträffar, lönesamtal och 

medarbetarsamtal skulle ha uppmärksammats mera. 

 

Arbetslag S har använt brevmetoden och bett varje medarbetare att skriva ett 

brev som beskriver vad som är positivt för den egna hälsan. För att 

sammanställa resultatet har gruppen bestämt sig för att samtliga brev ska läsas 

av alla i gruppen och att var och en kommenterar varje brev. Breven kommer 

då att ha kommentarer från samtliga i arbetslaget och man menar att det 

kvalitetssäkrar informationen. Resultatet visar att det mest förekommande och 

det viktigaste för medarbetarnas hälsa är arbetskamrater, fika och vardagens 

uppdrag. Arbetslaget har låg svarsfrekvens på sin undersökning och man 

diskuterar vad valet av metod kan ha haft för betydelse. Arbetsledarna 

analyserar resultatet och relaterar de till sina egna ledarskapsdeklarationer. 

 

Dagen avslutas med en gemensam diskussion som leder till med en 

överenskommelse om vad som ska hända på nästa arbetstillfälle. 

 

Avstämning och reflektioner 

En grupp tar initiativet att jämföra medarbetarnas uppfattning om hälsa och 

ledarskap med sitt eget förhållningssätt som ledare. Det betyder ett nytt steg i 

arbetsprocessen genom att ledarna relaterar till det egna uppdraget. De här 

ledarna har tidigare kommunicerat sin ledarprofil med sina medarbetare och nu 

finner de anledning att granska den ihop med det här arbetet. Vid nästa tillfälle 

redovisar den gruppen för övriga och därigenom bryts ett mönster som visar på 

möjligheten att kritiskt granska sitt eget förhållningssätt som ledare. Gruppen 

visar vägen för flera grupper att kunna göra likadant och det blir ett 

kännetecken på möjligheten att lära av varandra i en stor grupp.  

 

Deltagarna arbetar vidare i sina arbetslag och grupperna är inne i olika aktioner. 

De driver nu själva sitt arbete och jag undrar ibland om jag egentligen behövs? 

De genomför undersökningar, diskuterar hur de ska förhålla sig till information, 
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om de skall kategorisera utifrån materialet eller ställa upp kriterier i förväg. De 

vänder och vrider på metodiska och etiska frågor. Att se deras engagemang får 

mig att utmana dem ytterligare i redovisningssituationer i syfte att de ska få ut 

ännu mera av sina egna undersökningar. Det gör jag genom att exempelvis 

ställa frågor om hur de har arbetat metodiskt och vad deras resultat betyder. 

Genom redovisning för varandra får arbetslagen metodisk hjälp genom att höra 

om varandras olika tillvägagångssätt och om olika sätt att samla och 

kategorisera data. 

 

5.5.1 Tre ytterligare utbildningsdagar 
 

Förvaltningschefen inleder nästa utbildningsdag med en påminnelse om syftet 

med den här arbetsprocessen. Han har hört från arbetsledarna att de vill ha en 

in-put igen. Efter en egen inledning lyfter han fram verksamhetsplanen och 

intentionerna som finns beskrivna i den. I planen finns ambitionen att 

förvaltningen ska vara på väg mot en lärande organisation. Han påminner 

arbetsledarna om hur arbetet startade för flera år sedan och att det finns möten 

mellan dessa utbildningsträffar som också ingår i strategin. Förvaltningschefen 

beskriver det som att arbetsledarna och han gemensamt ska ”erövra begreppet” 

lärande organisation och själva veta vad det innebär. Han fortsätter med att han 

tror på värdet av att utgå från egna frågeställningar, att det handlar om deras 

eget lärande, att de har arbetat så här tidigare och att han vill att det ska fortsätta 

så, nu med sjukskrivningsproblematiken som innehåll. Inledningen mynnar ut i 

en ny genomlysning av vad arbetsledarna vill använda resterande 

utbildningsträffar till. Det blir en lista av inslag, en ny inventering, som är 

underlag för gemensam prioritering av fortsättningen. Arbetsledarnas 

uppfattning av nuläget är att fokus i aktionerna har svängt från det sjuka till det 

friska, att de arbetar mycket med den egna och medarbetarnas förståelse. 

Deltagarnas dialoger präglas också av insikten i att problematiken kring 

sjukskrivningar är mycket komplex. Kommunens hälsoutvecklare presenterar 

därefter litteratur och varje deltagare får fritt välja en titel. De böcker som väljs 

inom gruppen är Hälsans mysterium, Friskt ledarskap och Hälsofrämjande 

arbetsplatser. Därefter fortsätter arbetet gruppvis med bearbetning och analys av 

gjorda undersökningar. 

 

Inför nästa utbildningsdag har alla arbetsledarna, förutom den individuellt valda 

boken, läst boken Människokunskap för chefer och gruppen delas in i mindre 
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tvärgrupper som för ett lärande samtal utifrån bokens budskap. De är bekanta 

med verktyget lärande samtal sedan tidigare. Därefter för vi ett kollektivt samtal 

i storgrupp som mynnar ut i en egen reflektionsstund med frågeställningen vad 

jag tar med mig i det egna ledarskapet utifrån dessa samtal. De fortsätter 

återigen med analys och uppföljning av gjorda undersökningar.  

 

Under den återstående arbetsdagen genomförs ett litteraturseminarium på de 

valda böckerna om hälsa och ledarskap. Deltagarna samtalar först om böckerna 

i mindre läsgrupper. Varje grupp presenterar sedan sin bok i storgrupp. 

Presentationen innehåller bokens budskap, deras egen uppfattning om boken, 

en sammanfattning av innehållet och en fråga som man finner intressant för 

fortsatt diskussion. Dagen fortsätter med gruppernas eget arbete, de har nu gått 

vidare, analysen från tidigare aktion har lett till ny aktion. Som exempel finns 

området som har undersökt vad som är trivsel på arbetsplatsen och där 

resultatet inte är entydigt, det spretar. Då sammanställer man spretigheten i en 

lista på tänkbara faktorer för trivsel. Det leder vidare till en ny aktion där 

medarbetarna uppmanas rangordna dessa faktorer. Sammanställningen visar att 

kompetensutveckling och stöd från arbetskamrater är högst prioriterat. Den 

tillåtna friskvårdstimman på arbetstid är också av stort värde. Lägst prioritering 

ges fungerande utrustning, ändamålsenliga lokaler och genomförande av en 

hälsodag. Arbetsledarna relaterar resultatet till det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som omfattar organisation, fysisk och psykisk och social 

arbetsmiljö. Arbetsledarna fortsätter nu genom att ta reda på mera om vad 

medarbetarna ser som kompetensutveckling och hur stöd från arbetskamrater 

kan vidareutvecklas. 

 

Avstämning och reflektioner 

Jag ser förvaltningschefens aktiva medverkan och inlägg under en av 

utbildningsdagarna som ett sätt att beskriva sin egen förståelse av processen så 

långt, samtidigt som han ger legitimitet och aktivt stöd för det pågående arbetet. 

Förvaltningschefen visar sitt engagemang vilket förmodligen betyder att 

deltagarna förstår allvaret i satsningen. Han visar att han är lyhörd mellan dessa 

arbetsdagar och lyssnar in synpunkter från sina arbetsledare. Genom 

förvaltningschefens agerande berör arbetsprocessen en organisationsnivå som 

påverkar organisationens vardagsarbete parallellt med den här utbildningen. 

Min funktion har övergått mer till att finnas i bakgrunden och till att organisera 

mötesplatser mellan arbetslagen för reflektion och dialog. Som jag ser det är 
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min funktion efter de här fortsatta dagarna med den här deltagargruppen näst 

intill överflödig. 

 

5.6 Fortsatt arbete i förvaltning 2 

 

Ett av arbetslagen uttrycker att de har en turbulent arbetssituation och att de 

därför väljer att jobba vidare på egen hand ett tag framöver, samtidigt som de 

vill kunna ha möjlighet att följa utbildningen i möjligaste mån. De andra två 

arbetslagen är i färd med var sin undersökning riktad mot medarbetarna för att 

få veta mera om medarbetarnas förståelse och attityd till hälsa och 

sjukskrivning. Båda arbetslagen har valt ett frågeformulär, det ena arbetslaget 

arbetar med öppna frågor och det andra arbetslaget har konstruerat en enkät 

med slutna frågor. Arbetsledarna ses inte tillsammans så ofta och är på det 

sättet inte tydliga arbetslag. Det innebär att de har svårt att hitta varandra ibland 

i det här arbetet och att de inte vågar vara tydliga alla gånger till varandra i 

dialoger. Det blir missförstånd då och då för att man inte känner varandra och 

inte vet hur var och en fungerar i vardagsarbetet. Det finns dock inget tvivel nu 

utan alla vill fortsätta arbetet, de har formulerat frågor som de vill undersöka 

vidare i sina egna verksamheter.  

 

Avstämning och reflektioner 

Eftersom de inte känner varandra så bra i arbetslagen uppmanar jag dem att 

vara måna om att alla i gruppen förstår vilka aktiviteter som planeras. Ibland 

påminner jag dom om att säkerställa att alla kommer till tals i gruppen för att 

behålla aktivitet hos alla. Jag uppfattar det här lite av ett kritiskt skede, 

ambitionen är att få med alla aktivt då arbetet annars kan stanna av eller övergå 

i att några lämna arbetet. På så sätt skulle det kunna påverka närvaron på 

fortsatta arbetsdagar.  

 

5.6.1 Tre ytterligare utbildningsdagar 
 

Det har varit byte av deltagare i gruppen, några har slutat, några hade nyanställts 

och deltagarna vittnar även om pågående omorganisation. När vi nu fortsätter 

noterar jag att flera ur förvaltningsledningen är närvarande, något som tidigare 
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efterlysts av deltagarna. Sammantaget är det lite av nya förutsättningar, nya 

deltagare, medvetenhet hos ledningen och medvetenhet hos mig om att det tar 

tid att erövra sättet att arbeta. Till första arbetstillfället kommer många deltagare 

i mycket god tid och jag tolkar det som att de är positivt inställda och 

förväntansfulla. Jag tar initiativet till att strukturera den första dagen med 

mycket tid till arbetslagsarbete där deltagarna kan ta tag i och få ordning på sitt 

arbete. Dagen inleds med en repetition av uppdraget och spelreglernas 

betydelse för att arbetsformen ska fungera. Jag påminner om anknytningen till 

vardagsarbetet, att de ska utgå från den egna verksamheten. Det klargör också 

förvaltningsledningens behov av att närvara och följa arbetet. Arbetsdagen 

fortsätter med ett samtal om hur de olika grupperna har tänkt ta sig an sin 

informationsmängd. Deltagarna i arbetslagen har med sig ett antal ifyllda 

frågeformulär som nu ska sammanställas och bearbetas. Det ena arbetslaget 

som har slutna frågor har sammanställt sitt resultat efter några timmar och 

uttrycker lite förvåning över sitt resultat samtidigt som de finner informationen 

intressant. Ett annat arbetslag listar svaren på en fråga i taget, delar upp arbetet 

mellan sig och uttrycker att man behöver mera tid. I slutet av dagen samlas hela 

gruppen och beskriver sina resultat och sina reflektioner så långt. 

Förvaltningsledningen som inte medverkat tidigare i arbetslagens arbete 

uttrycker nu uppskattning över arbetet. Ledningen ger inspel på hur de skulle 

kunna fortsätta arbetet och ger ett stöd till arbetslagens ambitioner och seriösa 

förhållningssätt till sina undersökningar. En reflektion från 

förvaltningsledningen är att man beskriver det som att arbetsledarna håller på 

att erövra kompetens för att genomföra kartläggningar och utvärderingar, 

uppdrag som man tidigare köpt som externa tjänster i förvaltningen. Jag ser hur 

gruppen uppskattar sådan respons och det ger både gruppen och arbetsformen 

tydlig legitimitet. 

 

Nästa utbildningsdag börjar med att vi diskuterar vad arbetslagen har tänkt 

arbeta med, hur långt de kommit, mm. De beslutar att hela gruppen ska träffas 

efter ett par timmar för att de ska kunna utbyta erfarenheter mellan de olika 

arbetslagen. Vid redovisningen visar det sig att två av arbetslagen anser sig klara 

med den genomförda undersökningen medan det tredje arbetslaget säger att de 

har kört fast. De har genomfört intervjuer med medarbetare och har ställt fem 

öppna frågor och de har skriftlig dokumentation för varje medarbetares svar. 

Jag föreslår att alla deltar i sammanställningen och argumenterar också etiskt för 

fördelen med att inte känna till de aktuella medarbetarna. Deltagarna ser lite 

förvånade ut först, men sedan vidtar en stor aktivitet i att dela upp materialet 
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och att komma överens om hur svaren ska hanteras. Vi för därefter ett samtal 

om fördelen med att ta sig an ett material med ”friska ögon” och diskuterar hur 

de kan ta vara på fler möjligheter att arbeta på det sättet.  

 

Kommunens hälsoutvecklare presenterar därefter litteratur och deltagarna får 

själva välja vad de vill läsa. Presentationen av böcker är inom ramen hälsa och 

ledarskap. Var och en väljer bland böckerna; Att leva och verka till 100%, Leva 

vidare, Coaching för bättre resultat, Bli din egen coach, Konsten att leda sig själv och Stressens 

olika ansikten. De flesta väljer en bok som är inriktad på ledarskap. Dagen 

avslutas med att varje arbetslag presenterar vilka aktioner de planerar. 

Arbetslag I beslutar att ta reda på varför friskvårdstimmen inte används. Varje 

medarbetare har möjlighet till en timmas friskvård i veckan under arbetstid. I 

enkätundersökningen har det framkommit att den utnyttjas i liten utsträckning. 

Arbetslag H beslutar att använda kommande arbetsplatsträffar till att föra ett 

samtal med medarbetarna om hälsa och ohälsa. Deras undersökning visade att 

medarbetarna tyckte att det pratades lite om hälsofrågor på arbetsplatsen. 

Arbetslag Ä tänker gå vidare med en ny enkät, de anser själva att de gjort en 

misslyckad enkät med brister i frågekonstruktion och vill ha hjälp i 

konstruktionen av nya frågor. 

 

En ytterligare arbetsdag återstår och den börjar med att varje arbetslag arbetar 

med egna frågor, de går vidare där de avslutade förra utbildningsdagen. De 

presenterar för varandra hur de tänker genomföra sina undersökningar och får 

återkoppling av de andra deltagarna. Jag påminner om etiska frågor och 

uppmärksammar dem på urval och värdet med att genomföra provenkät och 

provintervju. Jag nämner alternativet med bandspelare och de funderar på hur 

de kan få tag i bandspelare för att kunna genomföra bandade intervjuer. Dagen 

fortsätter med litteraturseminarium. Arbetsledarna har läst de valda böckerna 

och samtalar om böckerna i mindre läsgrupper. Varje grupp presenterar sedan 

sin bok i storgrupp. Presentationen innehåller bokens budskap, deras egen 

uppfattning om boken, en sammanfattning av innehållet och en fråga som man 

finner intressant för fortsatt diskussion. 

 

Avstämning och reflektioner 

Konventionella kurser berör inte alltid den egna verksamheten men här är syftet 

att varva en utbildning med spegling i vardagen vilket får till följd att kursdagar 

också är rena arbetsdagar för den egna organisationen. Jag tror inte att den här 
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förvaltningsledningen från början såg potentialen i arbetsformen men nu visas 

ett större engagemang från ledningen vilket deltagarna visar att de uppskattar.  

 

Förvaltningens deltagare väljer böcker som lyfter fram olika sätt att förhålla sig i 

sitt ledarskap Arbetsledarna uttrycker att de inte alltid tänker på sitt uppdrag 

utifrån ett ledarskap eller chefskap. Som arbetsledare i den här förvaltningen 

leder man mindre personalgrupper och är nära knuten till medarbetarnas 

vardag. Genom utbildningen har de börjat lära känna varandra och därigenom 

också börjat problematisera det egna ledaruppdraget. Det finns därför ett 

intresse av att läsa om ledarskap och behov av teoretisk fördjupning.  

 

Under det fortsatta arbetet upptäcker deltagarna att de olika grupperna inte 

befinner sig på samma ställe, i samma fas, vilket leder till att varje grupp nu går 

vidare i sin egen process. Nu vänder initiativet från att de avvaktat min struktur 

till att de själva ber om mer tid och utrymme för att göra det de själva vill. För 

mig så är det återigen ett kännetecken på när styrningen av handlingsutrymmet 

omfördelas och när arbetsformen implementeras. Samtidigt med det så ökar 

engagemanget påtagligt. När vi avslutar den dagen får deltagarna återkoppling 

från den närvarande förvaltningsledningen, vilket betyder mycket för hela 

gruppen och den fortsatta arbetsprocessen. Från att i början av arbetsprocessen 

ha famlat lite efter hur man gör aktioner och undersökningar visar de nu att de 

är medvetna om svårigheten med exempelvis frågekonstruktion. De har gjort 

erfarenheten av att ha provat en enkät som inte gav det resultat de hade 

hoppats på. Jag korrigerade inte deras frågekonstruktion, de har utprövat själva 

och gjort egna erfarenheter som de nu kan använda i det fortsatta arbetet. 

Erfarenheterna av brister i frågekonstruktion leder till att de till viss del får 

börja om, men också till att de har erfarenheter av ta vara på och lära av. Någon 

kritisk händelse i gruppen som helhet är inte märkbar, däremot kan det antas att 

den tid som projektet har pågått nu har lett till en insikt hos deltagarna om hur 

arbetsformen i praktiken går till. Efter att ha utbytt erfarenheter av aktionen, 

resultatet av den och tillvägagångssättet, förbereder de nu nästa undersökning 

och nu syns en märkbar förändring i gruppen. Det blir en febril aktivitet, många 

är ivriga och det diskuteras högljutt om vilken metod som ska användas. De 

diskussionerna fanns inte alls när vi började arbetet.  
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5.7 Avslutande utbildningsdagar 

 

En avslutande gemensam utbildningsdag inleds med en föreläsning. 

Föreläsarens budskap handlar om att finna en metod som når balans mellan 

mänsklig och ekonomisk tillväxt. Reflektioner i mindre grupper följer upp 

föreläsningen. Största delen av dagen ägnas sedan åt att samtliga arbetslag 

redogör för var man är i sitt arbete med sjukskrivningsproblematiken. Den 

gemensamma arbetsprocessen avslutas med att deltagare och 

förvaltningsledning möts runt en överlämnande diskussion om hur arbetet ska 

fortsätta i respektive förvaltning. Utvecklingen i de båda grupperna visar att 

tiden och vanan vid att använda arbetsformen är kriterier som säkerställer 

arbetsformens värde, oavsett tidigare erfarenheter. 

 

Förvaltning 2 önskar fortsätta med ytterligare några utbildningstillfällen. Det 

beror på att man gick in i det här arbetet utan tidigare vana vid arbetsformen 

och många upplevde osäkerhet i början av arbetet. Nu menar deltagarna att de 

kommit igång att därför vill gå vidare med att fördjupa arbetet utifrån de 

undersökningar som är genomförda. Arbetslagen har tidigare genomfört 

enkätundersökningar och resultatet har genererat nya frågeställningar. 

Arbetslag I fördjupar sitt arbete utifrån en enkät med ca 30 medarbetare. 

Enkäten innehöll dels konkreta frågor om hur medarbetarna uppfattar de 

insatser som görs för att förebygga hälsa och dels frågor om hur medarbetaren 

uppfattar balans mellan arbete och fritid. Resultatet ligger till grund för 

fördjupade dialoger 

Arbetslag H har fokuserat arbetsplatsträffen då medarbetare i tidigare 

undersökning visat att träffarna kan förbättras. Det handlar då om såväl form 

som innehåll på träffarna. Nu fortsätter arbetet med dialoger på de olika 

arbetsplatserna. 

Arbetslag Ä har sammanställt resultat från en enkät med all personal (344 svar) 

och formulerar nu en skriftlig rapport som återkoppling till medarbetarna. 

Undersökningen har varit en påbyggnad på tidigare enkät och en fördjupning av 

frågor som ger svar på vad medarbetare anser är viktigt för hälsa på sin 

arbetsplats. Rapporten diskuteras sedan vidare på respektive arbetsplats under 

ledning av varje arbetsledare. 
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Avstämning och reflektioner 

Nu har alla grupper material att arbeta med, varje grupp bearbetar sina data 

utifrån vald undersökningsfråga. Jag är beredd på att behövas i de olika 

grupperna för handledning. Min erfarenhet så här långt är att grupperna har 

svårt att bringa ordning på sin information och att hitta en strategi för att 

strukturera arbetet. Grupperna har hittills haft svårt att ta eget ansvar och forma 

det egna arbetet, de väntar på mitt handledningsstöd. När jag nu går runt i 

grupperna fungerar arbetet i alla grupper bra. De för en dialog i grupperna om 

hur de ska ta sig an sin information och de leder själva sin egen arbetsprocess. 

Det är hög aktivitet i grupperna och många deltar i diskussionerna. Några 

frågor till mig finns inte. Någonting har hänt! De är igång och har funnit sig 

tillrätta med hur arbetet går till och vad de vill använda tiden till. De har tagit 

kommandot över sitt eget arbete, det har tagit tid men nu väntar de inte längre 

på att jag ska komma och instruera. Det jag är med om torde vara det om kallas 

för deltagarstyrning.  
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6 Resultat 
 

Resultatkapitlet består av två delar, dels en del som är min beskrivning av 

arbetsprocessen i sin helhet över tid och dels en del som är deltagarnas 

beskrivning över hur de uppfattat arbetsprocessen och sitt lärande. 

 

6.1 Arbetsprocessen 

 

I ett arbete som pågår under relativt lång tid utvecklas processen successivt. Ett 

sätt att sammanställa en arbetsprocess är att tydliggöra eventuella mönster och 

händelser som ett delresultat. I den här arbetsprocessen har jag valt att lyfta 

fram några teman som formades över tid, det handlar om arbetsformen i 

praktiken, hur deltagarna relaterade utbildningens innehåll till sin vardag samt 

handlingsutrymmet som jag och deltagarna gemensamt förfogade över. 

 

6.1.1 Aktionslärandet  
 

Kännetecken på hur arbetsformen implementerades synliggjorde också 

arbetsprocessens framväxt. För att tydligare åskådliggöra deltagarnas olika steg i 

att erövra handlingsutrymme och få fatt i arbetsformen återger jag ett par mer 

utförliga exempel från gruppernas arbete: 

 
En grupp började med att de ville undersöka hur personalen ser på hälsa. De 
konstruerade en enkät som medarbetarna fick svara på. I enkäten fanns en fråga 
om vad personalen menade är trivsel på arbetsplatsen. Svaren var spretiga och 
arbetsledarna beslutade därför att gå vidare med den frågan. De bestämde sig 
gemensamt för hur de skulle gå till väga. De gick ut i medarbetargruppens olika 
arbetslag och bad var och en att på post-it-lappar skriva ner vad de menade är 
trivsel på arbetsplatsen. Tillsammans i arbetslaget sammanställde de sina lappar 
och kategoriserade svaren. Arbetsledarna träffades och sammanförde sina olika 
delresultat. Det ledde till en lista av faktorer som är viktiga för trivsel på 
arbetsplatsen. För att kunna strukturera det som arbetsledare så behövde de nu 
en prioritering där medarbetarna var med och rangordnade alternativen. De 
gjorde därför en ny enkät och den innehöll hela listan av alternativ på trivsel. 
Varje medarbetare ombads att kryssa för de 10 viktigaste utan inbördes ordning. 
Nu sammanställde arbetsledarna dessa och fick en lista i en fallande skala. De 
grupperade nu faktorerna för trivsel utifrån psykosocialt, fysiskt eller 
organisatoriskt perspektiv för att ytterligare få syn på vad de kunde förbättra för 
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att öka trivseln. Därefter jämförde de likheter och skillnader mellan 
verksamhetsformer och enheter. Arbetsledarna beslutade sig för att gå vidare 
och fördjupa sitt arbete med två faktorer ur listan. De gav sig alltså inte, de 
grävde och grävde, fördjupade och gick vidare. 

 

Exemplet visar på kännetecken som att utgå från den egna verksamheten, att 

undersöka medarbetarnas förståelse för att bättre kunna leda verksamheten och 

att systematisera och strukturera information.  

 

Syftet med kommunens satsning var att uppmuntra ett erfarenhetsutbyte och 

ett lärande över förvaltningsgränserna. Under arbetsprocessen fanns olika 

möjligheter att visa på hur gruppen kunde vara en resurs gemensamt och att 

man då kunde lära av varandra Jag återger följande exempel: 

 
En av grupperna hade vid ett tillfälle svårt att enas om hur de skulle ta sig an en 
informationsmängd. När detta hände så var övriga deltagare i ett läge där deras 
arbete skulle redovisas och jag föreslog då att alla skulle hjälpas åt med den här 
gruppens informationsmängd. Det var en möjlighet att visa på fördelarna med 
att inte sammanställa eget material utan låta kollegor ta sig an materialet. De såg 
förvånade ut först, motstånd och rädsla för att dela med sig, men visst, de 
menade att det vore möjligt. Jag använde lunchen för att kopiera och se till att 
alla fick tillgång till materialet. Först uppstod osäkerhet vid att man inte kände 
igen materialet och jag påminde om uppgiften att bringa ordning i materialet, att 
hitta någon strategi för att få överblick. Vi diskuterade innan vi började om vilka 
alternativ man har när man ska ta sig an ett material: 

- att låta materialet ”tala” och skapa sortering och mening utifrån det 

- eller att göra kategorisering först och sortera in under dessa 

- eller att bestämma ett fokus som man söker efter i materialet 

Dessutom påminde jag om att inte fundera i rätt och fel, att lyckas eller 
misslyckas, utan som att vi lär oss mer och mer av det vi tar oss an. 

 

Den förförståelse som gruppen hade om hur deras egna medarbetare hade 

svarat och tolkningen av dessa svar undveks genom att kollegor tog sig an 

materialet. Resultatet som kollegorna presenterade mottogs med både förvåning 

och respekt då svaren beskrevs mer opartiskt utan någon kännedom om 

personer och/eller relationer.  

 

Över tid förändrades deltagarnas sätt att arbeta i processen. Från att ha börjat 

arbetet med någon frågeställning som de undersökt, gick de vidare i respektive 

grupp där varje grupp var inne i sin egen process. Det som startade med en 
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frågeställning blev till en fördjupning och arbetet fortsatte under flera månader. 

Det var alltså inte så att man tog en fråga, fick ett svar och började om från 

början igen. Det startade med en kartläggning och en ursprunglig frågeställning 

som ledde till följdfrågar, fördjupningsfrågor och nya undersökningar. Genom 

deras aktivitet och påverkan bar arbetsprocessen kännetecken på ett 

utvecklingsinriktat lärande samtidigt som steget från erfarenheter till lärande 

inte skedde med automatik. Deltagarna hade ett aktivt förhållningssätt till sina 

frågor och metoder och nyttjade på det sättet mer och mer av 

handlingsutrymmet i processen. De kunde inte utöva ett anpassat lärande 

eftersom det inte gavs något externt kunskapsstoff som deltagarna förväntades 

förvärva. 

 

Att utmana och utmanas 

När deltagarna arbetade med sina undersökningar och sammanställde sina 

resultat ville jag utmana dem vidare i att sträva efter ett mer kritiskt tänkande 

och att öka deras aktiva lyssnande för att stödja den egna arbetsprocessens 

fortsättning. Det skulle betyda att de utöver själva arbetet tog distans till det 

som hände och funderade över hur arbetet fungerade. En extra uppmaning 

inför att varje grupp skulle redovisa hur långt de hade kommit, blev att aktivt 

lyssna efter det som kunde ha betydelse för den egna gruppens fortsatta arbete. 

Det här uppfattades som nytt, de hade tidigare redovisat för att ge varandra 

inspiration och utmaning. Syftet nu var att de inte enbart skulle lyssna på de 

andra gruppernas resultat utan också reflektera över vilka slutsatser som de 

kunde dra för egen del och föra tillbaks till den egna gruppen och om det fanns 

skiljelinjer i resultat och metod som vi kunde lära mera om. En del grupper 

hade genomfört undersökningar med relativt enkla frågeställningar och hade då 

ett enkelt och tydligt resultat, andra hade komplexa frågeställningar och mera 

tvetydiga resultat.  

 

I ett perspektiv av att omsätta erfarenheter till lärande behövs utmaning till att 

inte enbart leta efter bekräftelse på tidigare erfarenheter och det egna resultatet 

utan också aktivt söka efter motsägelser och skiljelinjer. Utgångspunkten hos 

mig som ledare i den utmaningen var att visa på det önskvärda i att finna 

olikheter för att öka lärandet och att ta vara på dessa olikheter. På det sättet 

menade jag att risken minskade för känslan av konkurrens mellan grupperna där 

fokus annars riskerade att bli på prestation istället för på lärande. Den här fasen 

i arbetet uppfattade jag som svår och lite av en kritisk situation. De var inte 
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vana vid att ta ett ytterligare reflektionssteg efter att de hade redovisat sina 

arbeten. De fastnade i resultatet i sig och hade svårt att lyfta blicken för att 

reflektera över vad resultatet betydde. Jag uppfattade att det fanns ett motstånd 

mot att reflektera över sitt eget lärande. Det blev väldigt tyst när jag frågade och 

jag anade att de tyckte att det var arbetsamt att inte få nöja sig med resultatet av 

en uppgift. Kanske är det ett exempel på rådande arbetsmönster att när det är 

redovisning lyssnar man och att det är fullt tillräckligt. Här krävde jag dessutom 

att de skulle tänka samtidigt som de lyssnade och dessutom ha ett granskande 

perspektiv. Jag tror att det kan ha uppfattats som mycket utmanande, att inte få 

känna tillfredsställelse av att vara klara med ett resultat.  

 

När de resonerade om resultatet hittade de snabbt likheter i varandras resultat 

och fick på det sättet mycket av bekräftelse. Jag försökte utmana dem till att 

aktivt söka efter skiljelinjer med det positiva förtecknet att de kunde finna något 

nytt som skiljde sig från de egna erfarenheterna och som på det sättet gick att 

lära av. Det var inte lätt, det blev tyst och att de tyckte det var svårt, eller kanske 

att de inte riktigt förstod. Hur kom det sig att de så aktivt sökte efter 

bekräftelse, likheter och igenkännande? Vilka behov låg bakom det? Att istället 

aktivt söka efter andra erfarenheter än de som de själva hade eller andra tankar 

som inte överensstämde med deras egna – verkade vara ett så oändligt svårare 

steg att ta. Kan det vara så att vuxna har många tidigare erfarenheter som 

bekräftar att ett tydligt resultat är bra nog, oavsett hur frågan såg ut? Att ha 

gjort ett bra jobb syns traditionellt i ett resultat, oavsett vilken fråga som 

formulerats.  

 

När jag nu reflekterar och skriver om det här så önskar jag att jag hade 

fördjupat det här i dialogen med deltagarna medan arbetet pågick. Uppfattade 

de min strävan som konstig, ointressant, svår eller kanske provocerande? Det 

här är det tydligaste exemplet i arbetsprocessen där processledarens funktion 

kan relateras till kritisk vän. Kritisk vän i den här meningen betyder en hjälp till 

deltagarna att få syn på sin egen praktik genom frågeställningar och 

kommentarer. Flera än tidigare yttrade sig och hade kommentarer efter 

redovisningen och det kan tolkas som att de uppfattade sig själva som 

medverkande, mer än enbart mottagare och lyssnare.  
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6.1.2 Deltagarna och förståelsen av uppdraget 
 

En arbetsmässig tröskel visade sig i att deltagarna tenderade att lägga fokus på 

vad medarbetarna skulle vara med om och inte sin egen utveckling till bättre 

arbetsledare. Mina tidigare erfarenheter från liknande uppdrag gjorde mig 

vaksam på detta. Jag har varit med om att arbetsledare riktar fokus på sina 

medarbetares lärande framför sitt eget lärande som arbetsledare. Deltagarna fick 

därför frågeställningar som återkopplade till deras ledaruppdrag och hur det 

uppdraget såg ut i praxis. En tolkning av den tröskeln är att om en grupp får en 

viss tid med gemensamt arbete som riktar sig mot organisationen och eller 

medarbetarnivån, skapas ökad tillit i den egna gruppen. När tilliten ökar finns 

beredskap för att prata om och mer kritiskt granska det egna uppdraget som 

arbetsledare. 

 

Genom arbetsprocessen fanns begrepp som återkom och ett sådant var 

förståelse. Att förstå hur medarbetare tänker är grunden för att som 

arbetsledare kunna leda dem i deras uppdrag. Vid flera tillfällen blev det 

uppenbart att vanligt förekommande begrepp behövde kommuniceras för att 

säkra förståelse. När deltagarna sökte efter en gemensam förståelse och säkert 

även förväntade sig det, visade det sig ofta istället att en skiljelinje i förståelse 

fanns. Det uppmärksammade behovet av en djupare dialog och ett aktivt 

lyssnande mer än att söka bekräftelse. Möjligen medförde olikheterna i 

förståelse först en frustration innan det kunde leda vidare mot att utveckla den 

egna förståelsen. För att hjälpa deltagarna att se sin egen utveckling använde jag 

ofta frågeställningar där jag bad dem att knyta ihop de nya kunskaperna eller 

erfarenheterna och fundera på vad det betydde för deras uppdrag i vardagen. På 

det sättet initierades en form av loggboksskrivande. Några vidareutvecklade det 

själva och såg flera värden i skrivandet, medan det för andra stannade vid 

anteckningar att gå tillbaka till. 

 

6.1.3  Ett gemensamt handlingsutrymme 
 

Arbetsledare i två förvaltningar har träffats regelbundet under en längre tid och 

blivit vana vid ett arbetssätt som utgår från deras eget initiativ och ansvar. Jag 

har sett det som ett gemensamt handlingsutrymme mellan processledare och 

deltagare som omförhandlats under arbetsprocessen i en riktning mot allt mer 
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deltagarstyrning. Det innebar att roller och funktioner förändrades, både för 

mig som processledare och för deltagarna. Längre fram i arbetsprocessen var 

min funktion mer distanserad från gruppernas arbete. Den förändrades från att 

vara mer aktivt handledande till att dra mig undan. Jag tog funktionen att 

systematisera och strukturera det fortsatta arbetet för att öka deltagarnas 

möjlighet att lära av varandras arbeten och undersökningar. Att dra mig undan 

från deltagarnas pågående arbete markerade och ökade deras ansvar och frihet, 

samtidigt som det hos mig som processledare stundtals innebar en känsla av att 

smita undan uppdraget och att inte behövas.  

 

Deltagarna erövrade successivt både innehåll och arbetsform. De olika 

grupperna arbetade vidare med sina respektive frågor och undersökningar. 

Deltagarna initierade mer själva av när de behöver söka fakta, få inspiration eller 

utmaning. Det innebar att det då och då kom någon extern till gruppen för att 

belysa något specifikt område. Gruppen svarade för dessa initiativ och även 

kontakter med personer, de drev på så sätt sitt eget arbete i allt högre 

utsträckning. Från att det varit min planering som dominerat vad vi gjort på 

våra arbetsdagar gick det över i deras initiativ och till att deras behov styrde 

arbetsprocessen. En balansering av vem som erövrar handlingsutrymmet 

handlar om båda parters delaktighet, men möjligheten att bryta och omfördela 

ligger hos den som leder arbetet.  

 

När arbetsprocessen hade pågått i nära ett år började jag kunna se mönster i 

samspelet, dels aktioner som skulle säkra att deltagarna ägde arbetet och dels 

mina aktioner för att säkra att vi hela tiden höll i det som pågick och att vi lärde 

av det vi gjorde. En rutin hade blivit att avsluta varje träff med en överläggning 

om vad vi skulle göra nästa gång och att börja varje träff med att kontrollera att 

det vi kommit överens om fortfarande gällde eller om vi behövde korrigera 

utifrån att det har hänt annat sedan förra gången vi sågs. Efter nästan ett år 

hade jag överlämnat mitt ansvar att forma dagarna till en gemensam diskussion. 

Jag försökte det även i början, men fick då mycket lite respons. Nu var de vana, 

de tog kommandot själva och hade därför också uppfattningar om tid, rum och 

innehåll i allt större utsträckning.  

 

Det hade blivit mycket av vardag i vårt gemensamma arbete. Vi varvade 

storgruppsdialoger med konkret arbete för att lyfta erfarenheter till lärande med 

gruppernas arbete. Om jag sökte upp någon grupp kunde jag vara säker på att 

det inte påverkade eller förändrade deras arbete. De noterade att jag kom men 
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avbröt inte sitt arbete och vände sig inte till mig för att få synpunkter. Ville jag 

något så måste jag ta det initiativet själv. De efterfrågade mig inte och jag 

tolkade det som att de menade att de ägde sitt eget arbete. Jag var inte heller 

ovälkommen i grupperna, deras kroppsspråk var avspänt om jag kom in i 

rummet. En annan anledning till att inte uppmärksamma mig var att de var fullt 

upptagna med sitt arbete, de hade mycket att göra, hade fullt fokus på det och 

var engagerade. Ett ytterligare tecken på att de såg detta som sina dagar var att 

de alltid kom väl förberedda, de hade material med sig och organiserade sig så 

att det blev effektivt. Deltagarna visade att de hade erövrat metodkunskap, 

kunskap i att sammanställa resultat, göra kategoriseringar, dra slutsatser, 

analysera och gå vidare. Vid storgruppstillfällen så redovisade de med automatik 

på ett mer strukturerat och metodiskt sätt, de redogjorde grundligt för var de 

befann sig i processen, vad de kommit fram till och hur de tänkte om det. Det 

fanns struktur, reflektion och analys i deras arbete. I redovisningarna följde vi 

en rutin som innebar att de redovisade utan att bli avbrutna, efter varje 

redovisning erbjöds övriga deltagarna att komma med synpunkter, 

kommentarer och frågor. Efter det gav jag min återkoppling och nyanserade 

den till var varje grupp befann sig och vad jag ansåg att just den gruppen kunde 

ha hjälp av att höra eller gå vidare på.  

 

6.2 Kunskaper och färdigheter som genererades av 
deltagarna i arbetsprocessen  

 

Deltagarnas arbetsprocess omfattade ett antal dagar för arbete tillsammans. 

Under de dagarna gjordes avstämningar initierade av mig i syfte att 

kontinuerligt undersöka hur deltagarna uppfattade arbetet samtidigt som det 

utgjorde ett planeringsunderlag för kommande arbetsdagar. Avstämningarna 

planerades efter hand, processen fick avgöra när och hur olika avstämningar 

skulle genomföras. Arbetet inleddes med en probleminventering för att ta reda 

på vilket innehåll deltagarna själva ansåg att de behövde arbeta med. Under 

arbetsprocessen genomfördes därefter fyra avstämningar. Dessa var inriktade 

på hur arbetsformen och processen fungerade mer än på kunskapsområdet. De 

syftade till reflektion och styrdes av de frågor som aktualiserades under 

processen samt med mina forskningsfrågor som bakgrund.  Det övergripande 

syftet med avstämningarna var att undersöka och följa hur arbetsformen 

uppfattades relaterat till initiativ, ansvar och handlingsutrymme. Deltagarna var 

inte anonyma i sina svar, med skälet att de behövde ha sina svar som 

planeringsunderlag för det fortsatta arbetet. Varje individ använde också sina 
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egna svar och reflektioner som underlag för dialoger i olika grupperingar. 

Dagarna innehöll varierande arbetsformer med storgruppssittningar, enskild 

reflektion och arbeten i mindre grupper. Den senare uppdelningen dominerade 

och utgjorde grunden för arbetsprocessen. 

 

6.2.1  Probleminventering och en arbetsprocess som kom igång 
 

Vid arbetsprocessens första tillfälle genomfördes en kartläggning som syftade 

till att formulera deltagarnas nuläge och behov. Kartläggningen gjordes utifrån 

frågeställningarna om vad de visste om kunskapsområdet och vad de behövde 

veta mera om? Probleminventeringen visade att man hade en del fakta om 

sjukskrivningsläget i kommunen, man visste också en del om rutiner. Behovet 

av att veta mer inrymde såväl praktiska rutiner som fördjupade kunskaper om 

ämnesområdet och om hur medarbetare själva upplevde sin arbetssituation. 

Inventeringen av utgångsläget visade att de olika arbetslagen hade olika 

kunskap. Några var väl uppdaterade på statistik över sina egna medarbetare, 

medan andra inte visste. Några arbetslag menade också att de visste att 

personalen trivdes på arbetsplatsen. Ett arbetslag uttryckte att den egna 

kunskapsnivån var låg, man hade dålig kunskap i orsak till sjukskrivningar och 

hur det påverkade organisationen. I några arbetslag var man medveten om att 

vissa medarbetare upplevde sin arbetssituation som tung, att några befann sig i 

riskzonen till sjukskrivning och att några medarbetare gick till jobbet även om 

de var sjuka. Många av deltagarna och arbetslagen undrade över attityder till 

sjukskrivning och hälsa. Ett generellt behov som uttrycktes i gruppen var att 

veta mera om medarbetarnas attityder, hur rutiner såg ut kring sjukskrivna 

medarbetare och hur samarbetet såg ut mellan berörda instanser. Resultatet 

bildade underlag för fortsatt planering och några av frågeställningarna omsattes 

i en undersökning till medarbetare i förvaltningarna. Arbetslaget hade en 

gemensam struktur för sin undersökning men varje deltagare genomförde den 

på egen hand med sin egen personal.  

 

6.2.2 Avstämning efter ett sommaruppehåll 
 

Efter sommarens uppehåll hade det gått nästan fyra månader sedan 

projektstarten men bara två månader där arbetsprocessen konkret varit igång. 

Några deltagare hade slutat och ersatts av nya medarbetare. Frågan var vad de 



 76 

mindes från våren och om förutsättningar ändrats på något sätt? Jag ville även 

ta reda på deras attityd till arbetet. Några av deltagarna hade visat vid starten att 

de var tveksamma såväl till arbetets innehåll som till arbetsformen. 

Avstämningen genomfördes som ett arbetspass under del av en gemensam 

arbetsdag. Ett frågeformulär delades ut med fyra öppna frågeställningar samt 

möjlighet att lägga till egna tankar. Deltagarna tog god tid på sig att fundera och 

svara på frågorna. Vid undersökningstillfället deltog 49 deltagare och samtliga 

lämnade in sina svar. Sammanställningen av svaren återkopplades till gruppen 

vid påföljande tillfälle. Som underlag för kategorisering och analys 

sammanställdes svaren i listform, varje fråga för sig. Det gav en överblick och 

ett underlag för att analysera vidare utifrån.  

 

Vad lärde du dig under våren? 

Syftet med den inledande frågan var att återkoppla och initiera tanken på att 

processen syftade till ett lärande. De flesta svaren fokuserade vad man lärt om 

kunskapsområdet, sjukskrivningsproblematiken. Som introduktion till hela 

arbetet gavs en föreläsning och den uppmärksammade 13 deltagare i sina svar. 

Nästan hälften av deltagarna angav i sina svar att de på något sätt påverkats i sin 

egen attityd. Utöver det så hade kommunen presenterat statistik över läget i den 

egna kommunen och sina anställda och det hade några återgivit i sina svar. 

Några hade svarat att de insåg problemområdets komplexitet. När det gällde 

sättet att arbeta hade nästan halva gruppen något i sina svar som knöt an till hur 

arbetet gick till, det var svar som att de insett vikten av att undersöka hur det 

såg ut i verksamheten, vikten av att lyssna i ett lärande samtal, behovet av att 

förstå hur andra tänker etc. Många hade också svarat att de reflekterade mer. 

Fem deltagare hade svarat att de var nyanställda och att de inte deltagit i arbetet 

tidigare. 

 

Hur tänker du idag om det här projektet? 

Syftet med frågan var att undersöka attityden till såväl projektet som sättet att 

arbeta. Fem deltagare ansåg att det fortfarande uppfattades som lite oklart men 

att det, som en deltagare uttryckte det, ”nog kan ge en hel del”. Reflektioner 

fanns också om sättet att arbeta och någon uttryckte att denne känt ångest när 

vi startade arbetet men samma person var nu mer positiv till det pågående 

arbetet. En tredjedel av deltagarna utgick från sin ledarroll när de svarade och 

uttryckte ett behov av att knyta ihop problemområdet med den egna 

ledarrollen. Några av svaren berörde sjukskrivningsproblematiken i ett 

samhällsperspektiv. Ungefär hälften av svaren uttryckte en positiv inställning till 
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arbetet och refererade till att problemområdet var en aktuell fråga och att man 

därför behövde arbeta med den. 

 

Vad vill du lära dig mer om? 

Femton deltagare svarade att de ville lära sig mera om hur de som ledare kunde 

bidra till att personalen fortsätter att vara friska. Nio deltagare svarade att de 

ville jämföra yrkeskategorier och ställa frågan varför vissa är grupper är mer 

friska jämfört med andra? Elva deltagare ville gå vidare med vad de som ledare 

kunde göra konkret på sina arbetsplatser. Elva deltagare menade också att det 

fanns behov att ta fram en gemensam rehabiliteringsplan. Några deltagare ville 

ha fler pedagogiska verktyg som de kunde använda tillsammans med sina 

personalgrupper. Sammantaget fanns i gruppen många förslag på fortsatt 

lärande, man ville och de flesta visste vad de ville lära sig mera om.  

 

Hur ska det gå till? 

På frågan om hur detta lärande skulle gå till angav ungefär häften att fortsatta 

samtal var det viktigaste att gå vidare med. Ingen hade föreslagit en ny 

föreläsning. Sex deltagare angav behovet och vikten av att nå ett liknande 

förhållningssätt och en gemensam plan. Fyra deltagare svarade att man ville 

undersöka vidare genom en ny frågeställning och ytterligare några svarade på 

liknande sätt. Sex deltagare gav inget svar på frågan. 

 

6.2.3 Att erövra arbetsformen 
 

Arbetet fortsatte genom att deltagarna i mindre grupper arbetade med olika 

frågeställningar och undersökningar av hur det såg ut i den egna verksamheten. 

I det här skedet beslutades att arbetsprocessen skulle fortsätta i varje förvaltning 

för sig. Det innebar att deltagarna fortsatte sina egna undersökningar utifrån var 

och ens vardagsverksamhet. Arbetsdagarna varvades på det sättet mellan inslag 

av teori och fortsatt arbete i arbetslag. Efter ytterligare några månader var 

deltagarna vana vid arbetsformen och alla visste vad som skulle hända, man 

visste vad man själv hade ansvar för och man visste också att min funktion var 

att hålla ihop det hela. Jag genomförde en ny avstämning. Undersökningen 

genomfördes på liknande sätt som efter sommaruppehållet, med ett 

frågeformulär under inledningen av ett kurstillfälle. Fem öppna frågeställningar 

syftade återigen till att dels utgöra en avstämning i arbetet, dels som en del av 

mitt eget undersökningsarbete. Frågorna berörde vad de ansåg att lärt sig om 
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kunskapsområdet, deras uppfattning om aktionslärande, om de lärt av varandra 

och om de förändrat sitt sätt att arbeta som ledare. Deltagarna uppmanades att 

svara enskilt och de fick under 30 minuter svara på frågorna. Jag bad om namn 

och förvaltning och motiverade det med att jag eventuellt ville återkomma och 

fördjupa min egen undersökning längre fram. Frågorna besvarades av totalt 40 

närvarande deltagare och jag sammanställde svaren och återkopplade dessa vid 

nästa arbetstillfälle i respektive förvaltning.  

 

Generellt skiljde sig svaren åt genom ett mer eller mindre problematiserande 

förhållningssätt. Några av deltagarna beskrev arbetet övergripande medan andra 

beskrev processen som en strategi och ett förhållningssätt där man vände och 

vred på frågor, undersökningar och svar och att det inte fanns något att ta för 

givet. Ett exempel var en deltagare som beskrev det på följande sätt: 

 
Vi har utvecklat vår styrgrupp från att lösa problem till att problematisera, vi har 
provat olika metoder för att ändra vårt fokus, vi har läst litteratur, skrivit 
ledarskapsdeklarationer, skuggat varandra, arbetat fram en gemensam vision, 
haft lärande samtal, dilemmasamtal mm. Vi har också försökt föra över vårt 
tänkande till medarbetarna genom en förbättringsplan som omfattar de metoder 
som vi själva använder. Tänkandet leder till att vi provar olika lösningar 
(deltagare K i förvaltning 1). 

 

Förvaltning 1 

När det gällde kunskapsområdet så beskrev deltagarna komplexiteten framför 

allt och dess betydelse för deras uppdrag som arbetsledare. De redogjorde även 

i sina svar för kunskapsdelar som påverkar friskfaktorer och sjukskrivning. 

Kunskaperna mynnade ut i konkreta ställningstaganden som att man hade 

förändrat sin syn på sjukskrivningar och att man fått syn på faktorer som 

påverkar hälsa och ohälsa. I dessa ställningstaganden och i det man ville 

förändra fanns de själva också nämnda utifrån sitt ledaruppdrag i förvaltningen. 

 

De allra flesta svarade att de uppfattade det egna arbetet som ett aktionslärande 

och de beskrev i sina svar vad det betydde för dem. Några beskrev öppenheten 

och ärligheten som grundläggande för arbetet och några menade att det över tid 

hade utvecklats ett ”tänk” som de arbetade efter. Det innebar att gå från 

problem till att problematisera och att ”inte enbart göra”. De menade också att 

det handlade om att ”utgå från den faktiska situationen”. Problematiken i 

situationen blev ett gemensamt ”vårt problem” som man ”undersökte och 
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analyserade”. En deltagare uttryckte det som att de ”undersöker istället för att 

ta för givet”. För att förbättra arbetsformen ytterligare ansåg de här deltagarna 

att de behövde prioritera vardagen ännu hårdare för att ge tid åt det här arbetet. 

De ansåg också att de behövde ytterligare fördjupa medvetenheten om att 

arbeta på det här sättet och att det skulle ske genom att säkerställa att det här 

sättet att arbeta fanns med i vardagens arbete och följdes upp på 

ledningsgruppsmöten och att det på det sättet skapade en systematik i och för 

arbetet. 

 

I arbetsprocessen beskriver många att de upptäckt mer av varandras olikheter, 

både som människor och i hur de utförde sitt uppdrag som ledare i 

förvaltningen. Några uttryckte emellertid en större medvetenhet om variation i 

ledarskap och alternativa sätt att se på problem. De flesta deltagarna ansåg att 

det fanns en större öppenhet i ledargruppen och att den öppenheten genererade 

en möjlighet att lära av varandra. Arbetsprocessens betydelse för förändringar i 

det egna ledarskapet uttrycktes av samtliga deltagare där många utgick från sig 

själva som personer relaterat till uppdraget. Några formulerade det som att man 

uppfattade sig själv som mer genomtänkt i ledarskapet, att man tänkte mer 

innan man fattade beslut. Majoriteten svarade att man strävade efter att lyssna 

mera på sin personal och att man blivit mera lyhörd. Majoriteten av deltagarna 

lyfte fram förståelsebegreppet som man menade hade fördjupats och lett till 

mera och flera samtal med medarbetare. En ökad insikt och medvetenhet om 

ledarens roll beskrevs som bakgrund till förändringar man såg i sitt eget 

ledarskap. Att vara uthållig, inse att processer tar tid och att man måste arbeta 

långsiktigt var faktorer som deltagarna beskrev i hur de ansåg att de påverkats i 

sitt uppdrag. 

 

Förvaltning 2 

När det gäller kunskapsfördjupning så svarade en tredjedel att de fått insikt i 

komplexiteten inom kunskapsområdet vilket kunde innebära att faktorer och 

orsaker kanske inte var tydliga i medarbetarnas arbetssituation. De menade 

vidare att det blivit mer viktigt att inte bara prata om det sjuka utan fokusera det 

friska i förebyggande syfte. Svaren kännetecknades av både tankar om 

arbetsprocessen, tankar på var den egna organisationen befann sig och vad det 

här arbetet kunde tänkas ha för betydelse långsiktigt.  
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Halva gruppen uttryckte att man befann sig i ett aktionslärande och motiverade 

det genom graden av aktivitet hos dem själva och utbytet mellan varandra. 

Någon beskrev det som att man såg ”med nya ögon på verksamheten” och att 

man mera kritiskt tittade över sina ”rutiner” i arbetsorganisationen, främst när 

det gällde möten och mötesformer. Man såg också de undersökningar man 

genomförde som en del i aktionslärandet. Några menade att tiden saknades för 

att de skulle uppleva att aktionslärandet pågick. Några saknade en ”gemensam 

linje” för arbetet och relaterade det till pågående förändringar i organisationen 

på förvaltningen och att det inte förekom något eget arbete mellan 

utbildningsträffarna.  

 

Många av deltagarna ansåg att de hade lärt av varandra i den meningen att de 

hade fått en insikt i att problematiken fanns i alla verksamheter. De ansåg att de 

fått råd och tips från deltagarna i den andra förvaltningen. I uppdraget som 

ledare i förvaltningen ansåg flera att de påverkats genom att de tänkte mera på 

sitt ledarskap och funktionen att vara ledare. Flera beskrev att de försökte 

lyssna mera på medarbetarna.  

 

6.2.4 Att söka efter mer kunskap genom litteratur 
 

Efter en presentation av litteratur som gavs av kommunens hälsoutvecklare, 

beslutade deltagarna att de skulle läsa varsin bok. De beslutade också att de ville 

välja titel individuellt. Det resulterade i att de som valt samma bok bildade en 

läsgrupp för att diskutera sin gemensamma bok. Dessa grupper blev då 

blandade över förvaltningsgränserna och det var första gången i 

arbetsprocessen som detta skedde och det skedde inte organiserat annat än 

utifrån ett individuellt läsval. Vid det tillfälle då litteraturen skulle diskuteras i de 

olika valda läsgrupperna inledde jag med tre frågeställningar som jag bad var 

och en att enskilt reflektera över innan de började diskutera i grupperna. De 

svarade skriftligt, individuellt, hur  litteraturen berörde och/eller relaterade till 

det pågående utvecklingsarbetet, hur litteraturen relaterade till deras 

ledaruppdrag, samt vilka nya tankar de fick av att läsa boken. Generellt visade 

resultatet visade att litteraturen skapade reflektioner som representerade de 

olika perspektiv som erbjöds i litteraturvalet.  
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6.2.5  Att skriva brev – ett sätt att samla in deltagarnas 
helhetsintryck  
 

Vid den avslutande träffen med respektive deltagargrupp informerade jag om 

intentionerna med en avslutande avstämning och insamling av information. Jag 

beskrev det som att jag ville att de skulle skriva ett brev till mig och berätta vad 

de varit med om. Jag delade ut ett missiv och adresserat svarskuvert. De 

uppmanades att skriva i lugn och ro, de fick drygt en månad på sig. När sista 

datum passerat saknade jag många brev och jag gick därför ut med ett e-brev 

där jag påminde om brevet och bad återigen att de skulle skriva. Den 

påminnelsen gjorde jag i båda grupperna och den gav resultat. Det hade varit 

mellan 15-20 deltagare varje gång vi träffats i de olika grupperna och jag fick 14 

brev från förvaltning 1 och 15 brev från förvaltning 2. Två av breven var 

anonyma. 

 

För att bringa ordning och kunna se mönster i brevens innehåll, valde jag att 

markera varje utsaga i breven som var relevant för vår gemensamma 

arbetsprocess och de frågeställningar jag valt att undersöka. I en del brev fanns 

många utsagor om den enskilda individens arbetssituation och det valde jag att 

inte uppmärksamma. Breven var olika till sitt innehåll och sin karaktär, många 

hade skrivit långa brev med rikliga beskrivningar om vårt arbete, medan några 

var fåordiga och/eller hade ett innehåll som inte var relaterat till vårt 

gemensamma arbete. Genom markeringar i breven för olika innehåll så skapade 

jag olika kategorier under vilka jag kunde inordna innehållet i breven. 

Kategorierna var dels baserade på vad de skrivit i sina brev och dels relevanta 

som avgränsning i min forskning. 

Kategorierna som tonade fram rubricerade jag enligt följande: 

- pedagogiska verktyg 

- arbetsformen 

- processledarens insatser 

- deltagarens eget lärande 

- fortsättning och varaktighet 

Därefter gick jag igenom varje persons brev och placerade in aktuella utsagor 

under respektive kategori. Varje person identifierades av en bokstav 

tillsammans med personens utsaga. Det innebar att varje person kunde ha eller 

har flera utsagor under kategorierna. På det sättet gavs en översikt och en 

sammanställning för varje deltagare som gjorde det möjligt att se mönster i 
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resultatet i de två olika grupperna. Jag säkerställde på det sättet att rådata 

bevarades utan mina tolkningar, samtidigt som det gav mig en möjlighet att 

skapa ordning och att se mönster i brevens innehåll.  

 

Sammanställning av utsagor under valda kategorier 

En innehållsanalys kan genomföras på olika sätt. Kriterierna tonade fram ur 

mina frågeställningar inom forskningssyftet och analysen är därför inte induktiv. 

En strukturerad innehållsanalys avgränsar och söker ut tema eller andra 

avgränsningar i materialet. Kvale (1997) använder begreppet transparens, att 

forskaren är så skicklig i sitt hantverk att upptäckter ständigt kontrolleras och 

att upptäckterna tolkas teoretiskt. Upptäckterna kom också att tolkas via min 

förförståelse. 

 

För att komma fram till en analys av breven arbetade jag i olika steg med 

materialet. I resultatet presenteras deltagarnas brev som steg 4 i strukturen 

medan analys och diskussion relateras till steg 5 och 6. 

Steg 1 Genomläsning av samtliga brev för att skapa överblick över materialet. 

Bearbetning av varje brev med markering av utsagor för att överföra dessa till 

valda kategorier.  

Steg 2 Sammanställningen av alla deltagarnas utsagor under respektive kategori 

Steg 3 Sortering och bearbetning av varje kategori 

Steg 4 Utifrån kategoriernas innehåll vidareutvecklas tema 

Steg 5 Dessa tema klustras med övrig empiri, det vill säga de avstämningar och 

de händelser som utgjort arbetsprocessen, i syfte att söka mönster, likheter och 

skillnader i förhållande till det empiriska materialets olika delar 

Steg 6 Sammanfattande analys i relation till forskningsfråga 

 

Ur de båda deltagargrupperna har 14 (person A-N) respektive 15 (person O-Ö) 

deltagare skrivit brev. Under arbetsprocessen har deltagarantal och deltagare 

förändrats något. Generellt är majoriteten av deltagarna kvinnor. I förvaltning 1 

finns några män, i förvaltning 2 endast en manlig deltagare. Efter steg 3 i 

analysen av breven upptäckte jag ytterligare en kategori som handlade 

betydelsen av att deltagarna representerade två olika förvaltningar, därför 

tillkom ytterligare en kategori i analysarbetet. Steg 4 i analysen innebar att jag 

valde att sammanföra deltagarnas information om arbetsformen och sitt eget 

lärande till ett tema då många vävt ihop dessa två kategorier i sina brev. Det 
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innebär totalt 29 brev ur vilka jag har markerat 194 utsagor fördelat på de 5 

tema. 

- pedagogiska verktyg  (16 utsagor) 

- arbetsformen och deltagarnas lärande (117 utsagor) 

- processledarens insatser  (25 utsagor) 

- fortsättning och varaktighet (20 utsagor) 

- två förvaltningar  (16 utsagor) 

 

Eftersom breven var ostrukturerade är antalet utsagor under varje rubrik 

intressant i sig då det ger information om vad deltagarna fokuserade när de 

beskrev vad de varit med om. Antalet utsagor om arbetsformen dominerar 

starkt tillsammans med utsagor som berör deras eget lärande i någon form. 

Breven är olika till innehåll och karaktär. Bland de 29 breven finns brev som är 

mycket innehållsrika och långa samtidigt som det finns mycket kortfattade brev 

i form av enstaka ord eller fraser. Jag har valt att citera ur de brev som innehöll 

mer av beskrivande text. Det innebär att personer återkommer med flera citat 

och att drygt hälften av breven fördelade på de två förvaltningarna finns 

citerade i resultatredovisningen. Det innebär också att personer inte citeras även 

om samtliga brev legat till grund för kategoriseringen. I breven finns innehåll 

som inte beaktats vid kategoriseringen då det handlar om annat än det som varit 

arbetsprocessens uppdrag. Det kan vara den egna arbetssituationen, 

organisationen på arbetsplatsen eller personliga berättelser.   

 

Innehållet i deltagarnas brev presenteras här i sammanfattningar samt i form av 

exempel på direkta utdrag ur breven uppdelat på teman.  

 
  

Pedagogiska verktyg  

En av strategierna för att strukturera arbetet och säkra deltagarnas aktivitet var 

att i det pågående arbetet använda olika arbetssätt och tekniker beroende av 

problemområde och behov. Dessa tekniker introducerades inte i förväg utan 

introducerades av mig när jag ansåg att det varit lämpligt i arbetsprocessen. Det 

innebar att det fanns arbetssätt som var konkreta och direkt knutna till 

gruppens vardagsverksamhet, men att det även fanns tekniker för mer abstrakta 

frågeställningar och teorier. Verktygen hade det gemensamt att de baserades på 

reflektion och kommunikation via dialog. Fyra pedagogiska verktyg 

introducerades och användes en eller flera gånger under arbetsprocessen. 

Samtliga utsagor i breven som berör de pedagogiska verktygen är positivt 
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inriktade. Kollegahandledning är det verktyg som omnämns mest frekvent i 

breven, följt av tankekartor, lärande samtal och loggbok. Majoriteten av dem 

som nämner verktygen värderar dessa som lärorika, nya och/eller nyttiga. I 

någon utsaga finns verktyget beskrivet i korta ordalag och i en annan utsaga 

finns verktyget uttryckt i ett processammanhang. 

 
Ett resultat av ”utbildningen” har blivit att cheferna kontinuerligt använder sig 
av kollegahandledning (deltagare Ä, förvaltning 2). 

 
Många redskap såsom tankekartorna där det var nyttigt att både göra sin egen 
och att ta del av andras (deltagare L, förvaltning 1). 

 
Lärande samtal är ett redskap som jag använt mycket och tycker är bra för vissa 
diskussioner. Det har lett till att personalen blivit bättre lyssnare och mer 
intresserade på vad de andra faktiskt har att säga. Jag har också lärt mig att jag 
Som ledare måste slå ett slag för alla verktygen om de ska hållas vid liv. Av 
någon konstig anledning gäller det även mig själv. Kollegahandledningen var 
också intressant och det ska vi ta i vår styrgrupp till hösten. Det känns som ett 
bra komplement (deltagare L, förvaltning 1). 

 
 

Arbetsformen och deltagarnas lärande 

I breven framtonade utsagor om arbetsformen och deras uppfattning om sitt 

lärande ofta tillsammans och därför har jag valt att se det som ett tema. Det här 

sättet att arbeta kan ställas mot och jämföras med mer konventionella 

kursupplägg där program planeras i förväg och där deltagaren känner igen sin 

funktion som kursdeltagare. De flesta utsagorna i breven beskriver hur man har 

uppfattat sättet att arbeta. Svaren uppmärksammar arbetsformen i sig på olika 

sätt men deltagarnas brev ger inget tydligt resultat på effekten av arbetsformen. 

 
Det viktigaste som jag fått med mig under de här åren är just processen. Det tog 
ett tag innan man var inne i den, men jag har funnit att den passar mig alldeles 
utmärkt (deltagare A, förvaltning 1). 

 

Arbetsformen har varit en ny upplevelse för mig, det har varit en spännande 
form där vi själva har fått vara drivande (deltagare U, förvaltning 2). 

 

Arbetsformen var svår i början, tyckte att de som varit med förut var jättebra på 
att formulera sig och prata i grupp (deltagare Ö, förvaltning 2). 
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Skönt att inte behöva sitta och anteckna hela dagarna (deltagare Ö, förvaltning 
2). 

 
Det jag kan se i backspegeln är att vi aldrig skulle ha nått den fördjupade 
förståelse som jag tycker mig se i ledargruppen om vi arbetat med en traditionell 
föreläsningsserie (deltagare J, förvaltning 1). 

 

Arbetsprocessen var just process. Att det inte var ett färdigt innehåll som 
presenterades istället startade tankarna utifrån en gemensam upplevelse 
(föreläsning, bok eller övning) och beroende på vad vi gjorde med det blev det 
ett resultat som inte var från början givet (deltagare J, förvaltning 1). 

 

För min del så har denna form medfört att många i organisationen börjat närma 
sig varandra på ett nytt sätt. Som att de verkligen efterfrågar kollegornas 
erfarenhet och kunskap och att det finns mycket att hämta där, en öppnare form 
på något sätt. Dessutom en hel del reflektioner om att vi chefer inte alltid har 
svaret som tidigare (deltagare O, förvaltning 2). 

 

Ett kännetecken på arbetsformen som uttrycktes, handlade om möjligheten till 

variation i arbetet och ett handlingsutrymme att kunna välja bland flera 

alternativ. I deltagarnas utsagor användes begreppet aktiv med syftning på 

deltagarens egen aktivitet. 

 
Det bästa med vårt samarbete har för min del varit arbetsformen. D v s att vi 
varit så aktiva själva, att du inte gett oss färdiga lösningar men många kloka ord 
och tankar på vägen mot en lärande organisation (deltagare L, förvaltning 1). 

 

Gillar arbetsformen där du själv måste aktivt bidra, tänka, dela med dig hur du 
tänker, tycker  i både stora och små grupper (deltagare Q, förvaltning 2). 

 

Arbetsformen förutsätter vilja att utgå från den egna verksamheten, att 

undersöka och att ta avstamp i det nuläge som råder. De mest förekommande 

teknikerna som deltagarna använt i de här grupperna har varit intervjuer och 

enkäter.  

 
Vi har fått tänkt till ordentligt. Gjort en misslyckad enkät och en lyckad enkät 
(deltagare Z, förvaltning 2). 
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Det enda riktigt dåliga tycker jag var när vi skulle försöka hjälpa till att tolka 
svaren på en enkät. Dels var vi för stor grupp som inte kunde komma överens 
om hur det egentligen skulle tolkas och engagemanget blev inte det bästa 
(deltagare S, förvaltning 2). 

  
Först och främst har det varit en helt ny form av upplägg, vad gäller utbildning, 
för min del. Att utgå från sina erfarenheter i vardagsarbetet har varit mycket 
tänkvärt och berikande. Jag har hela tiden haft med mig tankar och funderingar 
som väckts under våra möten i mitt dagliga arbete (deltagare I, förvaltning 1). 

 

En av huvudfrågorna var deltagarnas eget lärande. Lärande kan vara 

individorienterat och/eller relaterat till gruppen, det kan vara knutet till 

faktainhämtning och/eller färdigheter m.m. Av de 40 utsagor som uttrycker ett 

lärande av den här arbetsprocessen kännetecknas många av känslomässiga och 

intellektuella reflektioner av arbetet. Här förekommer också begreppet 

aktionslärande hos några av deltagarna som en beskrivning av vad de anser 

kännetecknar arbetssättet. I svaren saknas utsagor som anger på vilket sätt 

arbetsformen konkret påverkar resultatet i deras vardagsverksamhet.  

 
De olika undersökningar som vi genomfört och redovisat har varit spännande 
och lärorika att genomföra. Det har varit ett utmärkt verktyg i det aktuella 
ämnesområdet men även en tydlig konkretion i aktionslärande som varit tydligt 
och gett vår verksamhet bra möjligheter att visa vår personal att vi arbetar som 
vi lär, enligt aktionslärandet (deltagare A, förvaltning 1). 

 

Att skapa förståelse för olika fenomen genom ett aktionslärande arbetssätt har 
med tiden gett en större förståelse både för arbetssätt och hur vi ser på 
medarbetare och ser vad de egentligen tycker. Under första tiden så tänkte jag 
nog; Vart leder detta? Jag såg inget tydligt resultat. Det känns som att det alltid 
är bråttom med det, resultat, verkställighet och sedan nästa fråga. Nu har vi fått 
möjlighet till reflektion ensamma och med kollegor. Jag har mer och mer fått 
syn på mig själv var jag står (deltagare E, förvaltning 1). 

 

Arbetsformen – aktionslärande – att få gå hem och göra ett jobb som är taget 
direkt från verksamheten och sedan ventilera det tillsammans med andra, samt 
redovisa resultatet för medarbetarna, har varit väldigt värdefullt (deltagare I, 
förvaltning 1). 

 
Aktionslärandet har klarnat för mig och blivit en del i mitt sätt att tänka kring 
mitt eget ledarskap (deltagare L, förvaltning 1). 
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Ett kännetecken på arbetsformen är att i arbetsprocessen varvas teori och 

praktik med syfte komplettera varandra under arbetet. I följande exempel vävs 

tanke, handling och vardag samman: 

 
Att utifrån teoretiska diskussioner och ramar borra ner sig i den egna vardagen 
konkretiserade det hela på ett bra sätt. För min verksamhet anser jag att 
enkätundersökningen både fördjupade diskussionen i chefsgruppen och konkret 
kopplade ihop teori och praktik. Bland annat tror jag att det för många blev 
tydligt att man inte kan famla i blindo, utan man måste skaffa sig kunskaper och 
försöka ta reda på så mycket fakta som möjligt innan man sätter in olika 
åtgärder. När det gäller enkätresultatet för nu cheferna diskussioner om 
resultatet i de olika arbetslagen, vilket också väcker nya frågor och tankar 
(deltagare Ä, förvaltning 2). 

 
Jag ser det som en väl avvägd blandning mellan olika ingredienser, arbete i 
grupper, studier i och av verksamheten, litteratur och föreläsningar. Vi har mer 
eller mindre tvingats vara aktiva. Det har känts som att det viktigaste är vår, den 
samlade gruppens vilja att komma vidare, inte en i förväg bestämd väg som inte 
går att rucka på (deltagare K, förvaltning 1). 

 

Det som tilltalade mig mest var kopplingen mellan teori och praktik. Att genom 
föreläsningar, litteraturstudier med mera lyfta blicken och fylla på med andras 
kunskaper och erfarenheter och knyta ihop detta med den praktiska verklighet 
som man ”just nu står i” gör att perspektiven vidgas och nya infallsvinklar kan 
hjälpa mig att angripa problem etc på ett sätt som jag kanske inte hade funderat 
över. Sedan också att andra delar med sig av erfarenheter gör ju inte saken 
sämre (deltagare Ä, förvaltning 2).  

 
 

Processledarens insatser 

Syftet var att deltagarna skulle äga sitt eget arbete vilket innebar att 

ledaruppdraget kunde uppfattas på ett annat sätt jämfört med en traditionell 

kurs eller utbildning. Deltagarna beskriver insatsen genom att använda roll 

och/eller funktion i arbetsprocessen: 

 
När det gäller din roll så såg jag den både som en lots (höll samman det hela och 
såg till att det bar framåt, även om vi ibland kom vid sidan om farleden och 
ibland ankrade i någon vik) och inspiratör och perspektivvändare. Jag tror att du 
väckte många frågor och du sa ofta ”skulle man kunna se det på det här sättet” 
(alltså att närma sig en fråga från ett annat håll) (deltagare Ä, förvaltning 2). 
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Din roll har varit katalysatorns. Du har på ett finurligt sätt ställt frågor som gjort 
att vi börjat fundera och kommit på svaren själva (deltagare A, förvaltning 1). 

 

G:s funktion var mycket viktig. Jag tror att vi kontrollfreaks till ledare inte 
skulle ha klarat att förlita oss till processen om inte G varit så tydlig och säker. 
Hon knöt ihop och ledde vidare och fick oss att lita på att processen ledde till 
något bra (deltagare J, förvaltning 1). 

   
G som person har gett mig en kick i att bli aktiv. Det har hela tiden varit vårt 
problem, du har inte tagit över. Du har lärt ut knep som man själv fått ta till sig 
eller förkasta (deltagare Å, förvaltning 2). 

 
 

Fortsättning och varaktighet  

Ett dilemma med all kompetensutveckling är uppföljning och uthållighet efter 

en kurs eller utbildning. Många har erfarenheter av att en utbildningens resultat 

bleknar över tid och i väldigt liten utsträckning påverkar det dagliga arbetet. 

Därför frågades efter hur deltagarna såg arbetet efter arbetsprocessens 

avslutning. De deltagare som uttrycker något i ett fortsatt perspektiv gör det 

genom att prata om sättet att arbeta och tänka. Här finns inte kunskapsområdet 

hälsa i fokus: 

 
När jag läser igenom vad jag skrivit märker jag att det handlar mera om lärandet 
av varandra, reflektion, förståelse och delade erfarenheter än om 
sjukskrivningsproblematiken. Den är som den är, vi jobbar för friskheten och 
har fått mer kunskaper om detta (deltagare N, förvaltning 1). 

 

Fortsättningsvis är det viktigt att ta sig tid till att arbeta vidare med det nya 
”tänket”. När dilemman uppstår kan vi jobba så som vi gjort under din ledning i 
vår egen styrgrupp (deltagare I, förvaltning 1). 

 

Jag tror för min del att allt arbete kommer att avta genom att du har slutat hålla i 
mötena. Vi är nu inne i december och ingen chef har frågat efter hur jag 
fortsätter mitt arbete (deltagare Å, förvaltning 2). 

 
 

Två förvaltningar i samma kommun 

Kommunens ambition med en gemensam utbildning genomfördes delvis, men 

förvaltningarna arbetade också var för sig: 
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Det var inte så lätt alla gånger. Det krävs att man låter sig fångas av 
”upplevelsen/inputen” och griper sig verket an. Det var särskilt svårt när vi var 
tillsammans i båda förvaltningarna. Det var för stor spridning på förförståelsen 
tror jag och vanan vid arbetsprocessen skiljde oss åt (deltagare J, förvaltning 1). 

 

Angående gruppen blev det mycket bättre sen vi delade oss. Man kände i flera 
gruppdiskussioner att vi och den andra förvaltningen var i helt olika världar 
(deltagare V, förvaltning 2). 

 

Breven är deltagarnas sammanfattning av vårt gemensamma arbete. En 

jämförelse mellan innehållet i breven och deltagarnas svar på de inledande 

avstämningarna, visar en skillnad i såväl attityd som kunskap om arbetsformen. 

Några uttryckte både ovana och osäkerhet i början över vad som skulle hända, 

vad som förväntades av dem själva och vad de kunde förvänta sig av mig. 

Någon uttryckte öppet en skepsis, någon menade att det verkade flummigt. 

Förmodligen var det flera av deltagarna som i tystnad funderade och tvivlade 

utan att jag fick vetskap om det. I breven finns ingen deltagare som uttrycker 

missnöje. Däremot finns ett bortfall av deltagare och deras uppfattning är 

naturligtvis svårt att säga något om. I många av breven finns beskrivningar om 

hur de uppfattar att arbetet har gått till och jag ser det som ett tecken på att de 

uppmärksammar och har en egen tolkning om vad arbetsformen betyder för 

dem. Genom både tidigare avstämningar och i breven finns många utsagor som 

visar på deltagarnas uppfattning om att de själva varit aktiva och att de format 

mycket av arbetet själva. Deltagarna har gett uttryck för att aktivitet handlar om 

att ta initiativ, tänka och undersöka. Ett exempel på det kan vara en av 

deltagarna som i brevet uttrycker att det är ”skönt att slippa sitta och anteckna 

hela dagarna”. Det betraktas av den deltagaren inte som en aktivitet som 

kännetecknar den här arbetsformen. 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

 

Deltagarna har erövrat kompetens i att hantera och genomföra undersökningar 

med utgångspunkt i sin egen vardag och verksamhet. De har lärt sig en metod 

som innebär kunskap i hur man hanterar frågekonstruktion, datainsamling, 

sammanställning av resultat och bearbetning av dessa. I arbetsformen ingår 

reflektion och dialog som bärande delar vilket uppmärksammar arbetsformens 

krav på samverkan mellan deltagarna. De deltagare som relaterat 
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undersökningarna till sitt eget uppdrag har utvecklat förståelsen om och av det 

egna uppdraget.  

 

Arbetsformen kräver tid och uthållighet. I den här studien krävdes uppåt ett år 

med regelbundna arbetsdagar och tydlig kontinuitet för att deltagarna skulle 

erövra arbetsformen. 

 

Att leda den här arbetsformen innebär ett samspel mellan uppdragsgivare, 

uppdragstagaren (ledaren) och deltagarna. Samspelet stödjer, legitimerar och 

säkerställer arbetsformen över tid. I samspelet ingår att hantera olika delar som 

tillsammans blir en helhet men också en komplexitet. Ledarfunktionen 

karaktäriseras av ett processledarskap där händelser under arbetets gång skapar 

den fortsatta processen. I min studie förändrades ledarskapet i takt med 

deltagarnas ökade förtrogenhet med arbetet, från tydligt instruerande till 

utmanande handledarskap och ett ledarskap i bakgrunden. 

 

Studien har visat att gjorda erfarenheter inte med direkt automatik omvandlas 

till lärande. Bekräftelser i erfarenhetsutbyte är dominerande i samverkan mellan 

deltagarna i den här studien. Deltagarna har i mindre utsträckning tagit distans 

till erfarenheter, reflekterat över dessa i en kritisk granskning och riktat 

uppmärksamheten mot olikheter och variation för att utmana sitt eget lärande. 
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7 Avslutande diskussion 
 

Att följa en grupp under lång tid innebär en relation som inte bara påverkar 

dem som kursdeltagare utan även mig som ledare. Att klarsynt försöka hålla isär 

de parallellprocesser som pågår samtidigt var ambitionen från början. Det har 

till viss del övergått till att inse att dessa parallellprocesser hänger ihop och 

utgör tillsammans den komplexitet som jag menar är det utmärkande för det 

här sättet att arbeta med vuxnas lärande. En lärprocess som syftar till att 

påverka deltagarnas agerande och förhållningssätt i vardagen måste utgå från 

deras egen vardag, men processen kan stödjas av någon extern utmanare som 

inte är involverad i deras vardagsarbete. Den som utmanar förväntas ändå 

kunna identifiera sig någorlunda med deras förutsättningar för att utmaningar 

ska få legitimitet och vara av värde ur deltagarnas perspektiv. Processledarens 

utmaningar och förhållningssätt är i sin tur påverkat av dennes erfarenheter och 

värderingar.  

 

Det här kapitlet innehåller övergripande reflektioner ur olika perspektiv inom 

denna komplexitet. Efter en inledning som berör utgångsläget och reflektioner 

över metoden, följer deltagarnas lärande och relation till arbetsformen. Därefter 

reflekterar jag över ledarfunktionen. Kapitlet avslutas med reflektioner som 

sätter den här studien i ett vidgat perspektiv av utbildning och lärande i 

arbetslivet. 

 

7.1 Utgångsläge och förutsättningar 

 

De två förvaltningarnas olika bakgrunder var något som diskuterades vid 

överenskommelsen och då i positiva termer av möjligheten till att utbyta 

erfarenheter och lärdomar. När arbetet var i gång blev det tydligt för mig att 

olikheterna inte enbart handlade om tidigare erfarenheter av det här sättet att 

arbeta. Det handlade om så mycket mer, skiljelinjer i uppdraget som 

arbetsledare, organisationsförändringar och hur mycket man umgåtts och 

träffats som arbetsledargrupp tidigare. Även deltagare och förvaltningsledningar 

uppmärksammade skillnaderna vilket ledde till att förvaltningarna efter en tid 

fortsatte arbetet var för sig för att därefter ses gemensamt igen. Dessa 

grundläggande förutsättningar och skiljelinjer har haft betydelse för 

arbetsprocessen, de är till fördel om deltagarna kan nyttja olikheterna, men de 

är till nackdel om de uppfattas som konkurrerande. Eftersom förvaltning 1 
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arbetat så här tidigare kan det ha uppfattats som ett försprång för deltagarna i 

förvaltning 2. Deltagarnas aktioner i arbetsprocessen visade att arbetsformen 

praktiserats på likartat sätt på båda verksamheterna, skiljelinjen handlade mera 

om en vana vid arbetsformen. Olikheterna blev synliga i tvärgruppsdialoger och 

vid redovisningar där undersökningarna relaterades till det egna ledaruppdraget 

och till den egna förvaltningen. Några av deltagarna uttryckte att de inte var helt 

på det klara med vad arbetet gick ut på. Jag saknar kunskap om hur deltagarna 

informerades inför utvecklingsarbetet, kanske skiftade det inom gruppen.  

 

Förvaltningarnas olikheter påverkade även min funktion i arbetsprocessen. Min 

insats skulle balanseras med övrigt arbete i respektive förvaltning under den här 

tidsperioden och ett antagande är att deltagarnas uppfattning om arbetets värde 

påverkades av i vilken utsträckning den här utbildningsinsatsen knöts till annat 

pågående arbete och förvaltningsledningens framtoning. I deltagarnas svar 

fanns begreppet process i den meningen att processen inneburit ett eget arbete 

mellan de organiserade arbetsdagarna, medan andra vittnade om att man inte 

har arbetat så, utan ansåg att det varit för långt mellan träffarna. Deltagarna 

diskuterade vid träffarna och beslutade hur mycket man tänkte arbeta mellan de 

organiserade dagarna. Här kan förvaltningsledningens sätt att uppmärksamma 

och ge status åt arbetsprocessen haft betydelse för hur deltagarna har hanterat 

handlingsutrymmet mellan träffarna. 

 

Deltagarnas svar om kommunens satsning på det här projektet, vittnade om att 

man ser det utifrån olika ingångar och synsätt. De flesta var positiva, men några 

tvivlade också. Några uttryckte praktiska konkreta behov som tydliga rutiner 

och strukturer inom kommunen, medan andra ville utvidga frågan till ett mer 

förebyggande perspektiv i termer av hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Det här 

speglade också innehållet i det som deltagarna valt att arbeta med, det har varit 

såväl organisatoriska rutiner som problematisering av begrepp och perspektiv. 

 

7.2 Arbetsformen ur ett metodperspektiv 

 

Inför den första kartläggningen fanns en osäkerhet hos mig över hur deltagarna 

skulle reagera över skriftliga frågor som de uppmanades att svara på 

individuellt. Alla skrev något på alla frågor även om några uttryckte att de inte 

alltid hade något svar. Enkätens utformning och frågeställningar har på det 

sättet inte utgjort något hinder för deltagarna att uttrycka sig i skrift. De kan ha 
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motiverats att svara på frågorna och sett en möjlighet att styra och påverka det 

fortsatta arbetet. Samtidigt så kan situationen ha påverkat deltagarna till 

förväntningen att svara när det avsattes tid att svara på frågorna vid ett 

gemensamt tillfälle.  

  

Innehåll och vad deltagarna valde att arbeta med är påverkat av de spelregler 

som de informerats om och accepterat i det här arbetet. De visste vilket 

problemområdet var, de visste att vi formulerat frågeställningar och de visste att 

de förväntades utgå från sin egen vardag och sitt eget ledarskap. De har svarat 

konkret och använt sina svar som underlag för den fortsatta processen. De 

flesta deltagare har betonat samtalets betydelse i avstämningar vilket är 

välbekant för mig sedan tidigare. Behovet av att prata verkar oändligt och 

samtalen har växlat mellan olika nivåer och grupperingar. Jag ser dialogerna 

som grunden i ett erfarenhetsutbyte, att få berätta om hur man praktiskt går till 

väga och på det sättet jämföra sina förutsättningar och sina arbetsrutiner. 

 

Deltagarnas uppfattning om att vara inne i en process som kan benämnas 

aktionslärande ville jag undersöka vid flera tillfällen under arbetet. Några i 

gruppen uttryckte tidigt att de inte riktigt var bekväma med sättet att arbeta. 

Deltagarna i förvaltning 1 beskrev tecken på ett aktionslärande tidigt i 

processen. Det kan förklaras med deras tidigare erfarenhet och en egen tolkad 

definition av begreppet. I båda grupperna fanns svar som kan vara 

representativt för förbättringsarbete mer generellt och som inte specifikt berör 

aktionslärande som begrepp. Jag ser det som att det här sättet att arbeta tar lång 

tid att komma in i och att deltagare till en början utgår från tidigare erfarenheter 

av kurser m.m. Några deltagare svarade att de anser att det var ”en bra kurs”. I 

min funktion som ledare använde jag inte begreppet ”kurs”, utan istället 

formuleringar som ”gemensamt arbete” eller ”arbetsprocess”. En deltagare 

svarade att de ”faller in i gamla mönster” och en annan att ”tänkandet inte är 

naturligt ännu”. Svaren kom från den grupp som arbetat längre med 

aktionslärande och det stärker tanken på att det är en process som tar tid att 

komma in i och som kräver uthållighet.  

 

Det som återkom ständigt under processen var att aldrig veta vad som skulle 

hända under en arbetsdag. Jag visste inte vilket innehåll dagen skulle ha, det 

visste deltagarna. Samtidigt fanns någon sorts ansvar ändå kvar hos mig för att 

deltagarna skulle uppfatta träffen som en meningsfull arbetsdag. Jag var den 

som skulle samla ihop och hålla ihop det hela för hela gruppen. Helheten 
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innebar att processen skulle uppfattas som just en process, att det fanns något 

som ledde vidare för varje gång vi träffades. Varje bilresa till en arbetsdag var 

förväntansfull, fokuserad och nervös. Varje bilresa hem var full av reflektioner, 

trötthet och ibland även känslan av panik i att glömma vad som hänt under 

dagen innan jag hunnit dokumentera. Jag lärde mig att använda bandspelare och 

att dokumentera i direkt anslutning till varje genomförd arbetsdag. Det blev än 

viktigare när jag upptäckte att deltagarna inte kom ihåg, utan behövde min hjälp 

med att påminnas om var vi var i arbetet, vad som hade hänt föregående 

arbetstillfälle och vad som var överenskommet för fortsättningen. Dagarna var 

intensiva, fyllda av dialoger, tankar och konkret arbete. Deltagarna var och 

förblev engagerade, fokuserade och aktiva. Jag var en samordnare av deras 

arbete och en kritisk vän som utmanade och ”bråkade” med deras frågor, 

resultat och ”sanningar”. Jag kände mig verkligen som Tiller (1999) uttrycker 

det, som en irriterande ”broms” som ständigt surrade i rummet och runt 

huvudet på deltagarna. 

 

Summering 

Deltagarna har uppmärksammat arbetsformen, det betyder att de är medvetna 

om att arbetet har haft en medveten design. De har haft möjlighet att påverka 

arbetet och de har tagit den möjligheten, genom att återkommande tillfällen 

uttrycka sig individuellt. För halva gruppen var arbetsformen ovanlig och 

främmande jämfört med deras tidigare erfarenheter. En övergripande slutsats 

om arbetsmetoden är att det finns många utsagor från deltagarna som vittnar 

om att de anser att arbetsformen har fungerat i den här arbetsprocessen. Val av 

innehåll är av betydelse och aktionslärande lämpar sig som arbetsform när det 

inte finns någon given lösning. Att hantera sjukskrivningsproblematiken har 

inget enkelt facit och har därför varit ett relevant exempel på innehåll i 

aktionslärande. (Revans, 1981; Tiller 1999) 

 

7.3 Deltagarnas lärande 

7.3.1 Arbetsformen och lärande 
 

Den kartläggning som inledde arbetsprocessen tydliggjorde kunskapsläge och 

behov, men den fungerade också som en hjälp till att strukturera och prioritera 

arbetslagens fortsatta arbete. Kartläggningen hade också kunnat genomföras 
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tidigare, innan utbildningsinsatsen startade. En tidigare kartläggning hade 

kunnat användas som ett övergripande planeringsunderlag där kommunen 

kunnat sätta den här utvecklingsinsatsen i relation till andra insatser och 

möjligen avgränsat uppdraget mot någon inriktning av 

sjukskrivningsproblematiken. 

 

När arbetet pågått en tid ställdes frågan till deltagarna om vad de lärt sig? 

Deltagarnas svar dominerades av utsagor som anknyter mera till reflektion och 

tillgång till information, än till begreppet lärande. Deltagarna uttryckte att de 

fördjupat sitt tänkande och blivit uppmärksamma på flera aspekter av 

sjuskrivningsproblematiken, samtidigt som de efterlyste tillgång till statistik, 

handlingsplaner, rutiner och faktakunskap. På det sättet svarade deltagarna inte 

att de löst problemet, mer att de problematiserar och får fler frågor än de haft 

tidigare. Deltagarna efterfrågade inte heller lösningar eller modeller som skulle 

kunna vara en vägledning för hur de skulle arbeta. Deltagarnas beskrivning kan 

relateras till erfarenhetsbaserat lärande med lärandet som ett förlopp där 

reflektion och handling varvas och där reflektionen är en förutsättning för att 

ompröva erfarenheten till lärande.  

 

Att läsa litteratur är vanligt förekommande när det gäller att inhämta teori i 

kurs- och utbildningssammanhang. I den här arbetsprocessen fanns ingen 

obligatorisk litteratur. Genom deras eget val av litteratur gavs möjlighet att 

individuellt knyta an till sin egen nivå och sina egna behov. Min tolkning utifrån 

deras diskussioner är att fördjupade litteraturstudier inte var vanligt 

förekommande i deras vardagliga arbete. Jag uppfattade dem däremot inte som 

negativt inställda till teori då de efterfrågade teoretisk fördjupning vartefter de 

stötte på något moment som de ville kunna mera om, eller jämföra med sina 

egna gjorda erfarenheter. Att grupperna valde olika titlar återspeglar enligt min 

mening den skillnad i synen på ledarskap som finns mellan grupperna. Den 

gruppen som valde mer utpräglad ledarskaps- och organisationslitteratur leder i 

sitt uppdrag ett större antal medarbetare och har på det sättet också större 

organisationer. Skillnaden mellan de två förvaltningarnas arbetsledare i synen på 

ledarskap visar också att en arbetsledaruppdrag inom samma kommun kan se 

olika ut och förstås olika mellan förvaltningar. 

 

I den avslutande datainsamlingen med brev fanns inga specifika frågor som 

deltagarna uppmanades att svara på. Det innebär inte att de inte uppfattade en 

styrning, de hade varit med om en arbetsprocess där jag styrt genom 
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organisation, utmaning etc. vilket kan ha påverkat vad de valt att uttrycka i sina 

brevsvar. De visste också genom förutsättningarna från början att jag inte gett 

uttryck för att vara sakkunnig inom ämnesområdet vilket också kan ha påverkat 

deras innehåll i breven. Breven innehöll relativt lite om sakfrågeproblematiken 

som man ändå undersökt och fördjupat genom litteratur, enkäter och dialoger 

med medarbetare. Innehållet i breven präglades mer av beskrivningar om hur 

man uppfattat arbetsformen. Deltagarna beskrev att det varit ett varierat arbete, 

något som de själva varit med och påverkat genom det utrymme de har haft 

under arbetsdagarna. Många av deltagarna har också tagit upp inflytandet tillika 

ansvaret som något positivt, medan en deltagare skriver att det hade varit 

önskvärt med en tydligare styrning från min sida. Det mest tydliga lärandet 

beskrev många deltagare när det gäller att planera, genomföra och analysera 

resultat av undersökningar. Det handlar om kunskaper och färdigheter i 

enkätkonstruktion, etiska frågor och hur man analyserar resultat. De 

kompetenserna har deltagarna erövrat genom eget arbete med undersökningar.  

 

Summering 

Deltagarna har utgått från sina erfarenheter i och av verksamheten och sedan 

jämfört det med teori och andras erfarenheter. Några deltagare beskriver 

processen som att teori och praktik har varvats. I handlingsutrymmet har 

deltagarna ofta tagit till samtal, de samtalen har handlat om både arbetsform 

och innehåll och man har genom dialogen format vad man vill göra och hur. 

Dialogens framträdande funktion kan också ses som brist på alternativa 

tekniker för samarbete. Deltagarnas upplevelse av komplexitet och ibland 

famlande efter metoder och vägar att söka lärande ser jag som en konkretion av 

en diskussion om lärandenivåer, där ett kreativt lärande förutsätter att metod 

och resultat inte är på förhand givet. Ett kreativt lärande betyder både 

engagemang, vilja och mod i att tro på sin egen förmåga till att söka svar på sina 

frågor.  I det perspektivet var deltagarna sina egna experter. Deras arbete var 

också ett risktagande där de tvingades ta ansvar för sina handlingar, 

reflekterande dialoger och hur handlingarna var utförda. Jag ser det som 

exempel på en kreativ komplexitet i mötet mellan kunskap, erfarenhet, aktion, 

reflektion och dialog (Kolb, 1984; Revans, 1981; Ellström, Gustavsson, 

Larsson, 1996). 

 

Arbetsformen som helhet har engagerat dem, de allra flesta har närvarat varje 

tillfälle och de har själva uttryckt att de uppfattat sig som aktiva. Betyder det att 
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de hade erfarenhet av andra utbildningssituationer som inte har krävt deras 

aktivitet på samma sätt? En av deltagarna gav exemplet att det var skönt att inte 

sitta och anteckna, vilket skulle kunna ses som en aktivitet. I den här studien 

betyder det att den här deltagaren inte uppfattade att sitta och anteckna var ett 

tecken på aktivitet. Att arbetsformen var ovan exemplifierades när en av 

deltagarna uttryckte att ”man faller in i gamla mönster”, vilket innebär att man 

tidigare haft ett annat sätt att kanske både tänka och agera på. Den ökade 

graden av deltagarstyrning under arbetet innebar att de hade möjlighet att 

påverka vägar till lärande tillsammans med att de ägde tid. Generellt framstår 

deltagarnas engagemang som signifikant för arbetsprocessen, vilket jag 

uppfattar som ett tecken på meningsfullhet. Graden av upplevd meningsfullhet 

lyfts fram som en avgörande faktor för ett lärande där vardagens erfarenheter är 

utgångspunkt (Dewey 1938; Tiller 1999).  

 

7.3.2 Lärandet i relation till deltagarnas vardagliga uppdrag  
 

Min erfarenhet av kompetensutveckling är att de flesta påverkas i tanken medan 

steget från ord till handling är mer komplicerat. Jag ville därför rikta särskild 

uppmärksamhet mot i vilken grad de här deltagarna vävde ihop arbetsprocessen 

med sitt vardagliga uppdrag. Endast några deltagare beskrev att de förändrat sitt 

förhållningssätt i vardagen. Samtidigt har arbetsprocessen varit upplagd på ett 

sätt som tvingat alla att utföra aktioner och därigenom är handling och tanke 

sammanvävt genom hela utvecklingsarbetet. Det finns ändå en distinktion 

mellan de handlingar man utfört tillsammans i gruppen under arbetsprocessen 

och de handlingar man själv sedan utför i det individuella uppdraget.  

 

För att sätta arbetsprocessen i tydligare relation till uppdraget använder jag mig 

av Ellströms (2004) tre dimensioner. Dimensionerna är en hjälp att kunna få 

syn på till vilket sammanhang lärandet sker. Den subjektiva dimensionen sätter 

individen i fokus, utförandedimensionen sätter individens kompetens i relation 

till utförande av uppgifter och den strukturella dimensionen innebär 

förändringar som omfattar rutiner och riktlinjer som individerna påverkar och 

påverkas av. Den information som jag har över hur deltagarna uttrycker sitt 

lärande visar att det har växlat mellan dimensionerna över den tidsperiod som 

har omfattat den gemensamma arbetsprocessen. Det tog tid i processen innan 

deltagarna själva använde begreppet lärande i någon av dimensionerna. I 

resultatet av den första kartläggningen uttryckte många behov och efterfrågan 

av ökad egen kunskap om problemområdet vilket då ryms inom den subjektiva 
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dimensionen. Deltagarna uttryckte även ett kunskapsbehov som berörde den 

strukturella dimensionen när de efterfrågade ett gemensamt dokument som 

klargjorde policyn i kommunen för hur ledarna förväntades hantera 

rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare. Detta behov blev snabbt 

tillgodosett i processen och hamnade sedan i bakgrunden i det fortsatta arbetet. 

I fortsatta avstämningar beskrev deltagarna många vunna erfarenheter men 

mindre om ett lärande. Några svarade att de lärt fakta medan de flesta har 

uttryckt ett lärande som mer handlat om det egna tänkandet, insikt och 

attityder. De flesta har svarat att de påverkats i sin förståelse och att 

problemområdet är komplext. Svaren kan relateras mot utförandedimensionen i 

kombination med den subjektiva dimensionen. Ambitionen som uttryckts hos 

deltagarna i att förändra sitt agerande i uppdraget verifierades inte under 

arbetsprocessen, utförandedimensionen var mer intention än realitet. Huruvida 

deltagarna sedan omsatt sin intention i handling ligger utanför studiens ram. 

 

Innehållet i breven dominerades av lärande inom utförandedimensionen och i 

relation till de två parallellprocesserna, utbildningen och det egna 

vardagsarbetet. Deltagarna har svarat individuellt om vad de varit med om, ändå 

uttryckte sig många som ”vi”. Jag tolkar det som att de uppfattat processen som 

ett kollektivt arbete och att de själva upplevde att de har arbetat gemensamt 

med sina undersökningar. Den strukturella dimensionen berördes av och till 

under arbetsprocessen. Undersökningar i den egna verksamheten genererade 

reflektioner som vidgat frågeställningar som i sin tur även lett till behovet av att 

se över rutiner och handlingsmönster mer generellt. Det har handlat om 

ledardeklarationer, mötesrutiner och forum för dialog med medarbetare. 

 

Om man ser till hela gruppen så förekommer ett lärande i alla dimensionerna, 

samtidigt som inriktningen på lärandet förändrades över tid i arbetsprocessen. 

De flesta av deltagarna har uttryckt flest exempel på ett lärande i den subjektiva 

dimensionen. Längre fram i arbetsprocessen är det fler deltagare som sätter den 

subjektiva dimensionen i relation till sitt uppdrag och därmed 

utförandedimensionen (Ellström, 2004; Döös, Wilhelmsson & Backlund, 2001). 

 

Summering 

Deltagarna har lärt sig använda aktionslärande som arbetsform. Det innebär att 

de har kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra och följa upp 

undersökningar. Genom undersökningar har deltagarna lärt sig mer om hur 
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medarbetarnas förståelse ser ut när det gäller förebyggande av ohälsa på 

arbetsplatsen. Genom reflektion och dialog har den egna och andras förståelse 

uppmärksammats. I det gemensamma arbetet har deltagarna också ökat sina 

kunskaper om den andra förvaltningens arbete och de olika samarbetspartners 

som involverades i arbetet med sjukskrivningsproblematiken. Deltagarnas 

lärande kan främst ses i relation till ett eget lärande och reflektioner om det 

egna uppdraget. Arbetsprocessen har handlat mindre om strukturella 

förändringar som omfattar hela organisationen. 

 

7.4 Att leda vuxnas aktionslärande 

 

Ledarskapet för aktionslärande framtonar som en komplexitet där följsamhet 

och närvaro i situationen är ledarskapets kärna tillsammans med ansvar för det 

övergripande uppdraget. Eftersom innehållet formades genom processen ökade 

oförutsägbarheten om vad arbetet skulle handla om från gång till gång. Ramen 

för innehållet fanns, huvudrubrikerna, men vilka kunskaper som specifikt 

behövdes och inom vilka områden, det skapades i arbetet. Däremot var rutinen 

i sättet att arbeta mer förutsägbart. Det skapade en balans som skiftade över tid 

och som krävde av mig att fokusera på olika delar vid olika tidpunkter och att 

vara lyhörd och följsam för vad som hände. Det krävde också en förmåga att 

hålla ihop de olika delarna, att återkoppla, påminna och visa på sammanhang, 

något jag tyckte var svårt ibland. Som övergripande sammanfattning av min roll 

som ledare under hela processen så kan man beskriva det som att jag ändrade 

min funktion över tid. I början arbetade jag med struktur och noggrant 

planerade strategier för att i slutet ha fokus på att stödja deras arbete. Mina 

reflektioner över processen är en kombination av tanke och känsla som jag 

hade i olika situationer. Mina anteckningar visar hur mitt engagemang stärktes 

av deltagarnas arbete, i glädje eller frustration. De flesta av farhågorna som 

fanns hos mig inför uppdraget minskade i takt med arbetsprocessens 

genomförande. En farhåga handlade om min brist på sakkunskap. Hur 

arbetsprocessen hade utvecklats med en processledare som varit sakkunnig 

förblir obesvarat. En annan farhåga handlade om min förmåga att kunna läsa av 

var gruppen befinner sig i olika skeden och hur jag lyckats med det är också 

svårt att svara på. Förmodligen har jag förbisett händelser som kunde ha 

tillvaratagits på bättre sätt. I efterhand ser jag farhågorna som en del av den 

mentala förberedelse och koncentration som finns i ett utövande av ett 
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processledarskap och särskilt om uppdraget varar under en så pass lång tid som 

i det här fallet. 

 

7.4.1 Att leda är att balansera 
 

Att leda den här långsiktiga arbetsprocessen med vardagen som utgångspunkt 

kännetecknades av att förstå deltagarnas och gruppernas handlingar och tankar 

om sitt uppdrag. Ledarfunktion riktades mot att fånga deltagarnas förståelse 

både av sitt eget agerande och av medarbetarnas agerande. En deltagare 

uttryckte det så här: 

 
 …under första tiden tänkte jag nog, vart leder detta? Jag såg inget tydligt 
resultat. Nu har vi fått möjlighet till reflektion ensamma och med kollegor. Jag 
har mer och mer fått syn på mig själv var jag står (deltagare P, förvaltning 2). 

 

I ett förståelsebaserat perspektiv kan jag som ledare inte förlita mig på formell 

makt. Ledarskapet blir mer indirekt genom att skapa förutsättningar och att gå 

in i en dialog, utmana och tillåta mig att påverka och påverkas. Makten är mer 

implicit än explicit och handlar om att följa processer och strukturera och 

organisera arbetet utifrån deltagarnas pågående arbete. Jag har valt att analysera 

ledarfunktionen utifrån begreppet balans. Flera balanser kan vara av betydelse i 

alla utbildningssituationer inte minst när det gäller vuxnas lärande. I det här 

arbetet har det handlat om balansen mellan: 

arbetsform   och  innehåll 

deltagare och deras chefer och  min ledarfunktion 

olika arbetslag  och  hela gruppen 

ledarskapets styrning  och  deltagarnas aktivitet 

aktionsforskare  och  ledare av aktionslärande 

utmaning   och  stöd 

 

I den här studien var ledarfunktionen inriktad på arbetsformen och processen. 

Ledarförmågan riktades därför mot att kunna läsa av gruppen i den meningen 

att se deltagarnas behov över tid, att vara lyhörd för deras funderingar samtidigt 

som de ges utmaning för att utveckla tankarna vidare. I en ledarfunktion mer 

inriktad på innehåll skulle sakkunskapen ha varit mer framträdande. Den här 

arbetsprocessen har även inkluderat en balans mellan deltagare, 

förvaltningsledning och min ledarfunktion. Om resultatet ska bära långsiktigt 



 101 

krävs förvaltningsledningarnas delaktighet. En ytterligare balans har handlat om 

de olika arbetslagens olikheter och behovet av att arbeta med sitt, samtidigt som 

arbetsprocessen eftersträvade ett gemensamt lärande. En balans har 

kännetecknat arbetsprocessen i sin helhet och den har handlat om initiativet i 

det gemensamma handlingsutrymmet mellan mig och deltagarna. Deltagarna 

har beskrivit balansen i min ledarfunktion mellan att uppmuntra och ge stöd, till 

att kritiskt granska och utmana. Balansen blev ibland extra synlig och ett 

exempel på det kan vara följande, hämtat ur mina anteckningar: 

 
Det blir väldigt tyst när jag frågar och jag anar att de tycker det är arbetsamt att 
inte få nöja sig med resultatet av en uppgift (Ur mina anteckningar). 

 

Jag tolkar det som att min utmaning var på gränsen till för krävande. Balansen 

mellan deras behov av bekräftelse och mitt behov av att utmana deras tänkande 

blev påtaglig. Det är ett exempel på händelser i en arbetsprocess där relationen 

mellan ledare och deltagare är ett samspel av ömsesidig lyhördhet i 

handlingsutrymmet. För min egen del har jag brottats mest med balansen 

mellan aktionslärande och aktionsforskare där jag inte alltid klarat att hålla isär 

de olika funktionerna. 

 

Min funktion längre fram i processen blev mer att ta rollen som kritisk vän som 

i det här sammanhanget betydde en hjälp till deltagarna att få syn på sin egen 

praktik genom frågeställningar och kommentarer. Ur mina anteckningar: 
 

När vi är överens om hur dagen ska gå till cirkulerar jag och lyssnar aktivt på 
deras olika dialoger. Detta lyssnande ger mig uppslag till reflektioner och frågor 
som ställs vid återsamlingen. På det sättet knyter jag an till deras arbete 
samtidigt som jag utmanar dem ett steg ytterligare genom kommentarer 
och/eller frågor. Jag ser det som grunden i min funktion, att knyta an, utmana, 
men inte ta över. Här är jag nära gruppen, med en tydlig funktion av att 
engagera mig i deras arbete för att kunna utmana med frågor som leder dem 
vidare. 

 

Jag har tolkat kritisk vän i relation till balansen och avvägningen under arbetet 

där många faktorer vävts samman till det som blir beslut hos mig som 

processledare. En fråga som utvecklades till ett ständigt dilemma var träffarnas 

struktur. Hur kan man tillgodose de olika processer och behov som finns på 

individnivå eller i mindre grupper när deltagargruppen består av 40 personer? 

Jag brottades ofta med hur jag skulle använda metoder, tekniker, läsa av 

situationer och avsätta lämplig tid till varje del i arbetet för att samtidigt inte ta 
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över arbetet för deltagarna och försätta dem i en mer passiv roll (Sandström 

2000; Egan 1998; Argyris, 1970). 

 

7.4.2 Oförutsedda händelser 
 

Efter att ha träffat och arbetat med gruppen under fem arbetsdagar utspridda 

under en längre tidsperiod uppfattade jag att det hände något radikalt. Arbetet 

tog en annan vändning, tog ny fart, från deras eget initiativ, de ställde plötsligt 

helt andra frågor. Från att ha varit en avvaktande grupp som väntade på min 

instruktion och där deltagarna ställt frågor om vad de skulle göra och hur de 

skulle göra, fick jag inga frågor. De utgick nu från sig själva, de hade bestämt 

sig, det var deras initiativ. Det kunde exempelvis uttryckas som att ”eftersom vi 

tänker göra så här så” ….De hade redan beslutat vad de skulle göra reflekterade 

över vilka olika alternativ som fanns och vad dessa i så fall innebar. Det här 

förändrade drastiskt min funktion, jag kunde släppa initiativet och skulle släppa 

initiativet, annars hade jag stört deras egna initiativ. Jag drog mig tillbaks och 

följde arbetet. Att det här hände var ett exempel på hur balansen i 

handlingsutrymmet omförhandlades mellan deltagare och ledare.  

 

Kan man förutsäga och planera strategiskt för ett sådant steg eller är varje 

process unik? Jag menar att man inte kan det, det handlar om aktivt lyssnande 

som ger ledaren information om var deltagarna befinner sig och därmed 

uppslag om vad ledaren då kan planera som ett nästa steg i arbetet. 

 

Summering 

Den ledarfunktion som efterfrågas i aktionslärande är ett ledarskap som till 

karaktären är en följsam lyssnare som samordnar det som ska genomföras. 

Detta mera indirekta ledarskap uppmärksammar kompetenser som skiljer sig 

från ett traditionellt kursledarskap. Det kan uttryckas i olika förmågor om att 

leda processer över tid med anpassning till balansen i handlingsutrymmet. Det 

ställs krav på ledarens ambition av att driva arbetet i balans med deltagarnas 

förmåga, det handlar om att ”gilla läget” oavsett om ledaren anser att processen 

inte har den framgång som ledaren önskar.  
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När jag ser på den här arbetsprocessen i backspegeln kan jag se 

handlingsutrymmet och ledarfunktionen i fyra faser där faserna bygger på 

varandra. En första fas kännetecknas av stor osäkerhet och otrygghet hos 

deltagarna i vad arbetsformen innebär och vad som ska hända och ledarskapet 

kännetecknas av struktur och tydlighet. En andra fas i den här processen 

kännetecknas av hur initiativet för arbetet tas över av deltagarna och 

ledarskapet kännetecknas av stöd och samordning. En tredje fas kännetecknas 

av att deltagarna använder och bearbetar egna data och ledarskapet 

kännetecknas av metodisk handledning. En fjärde fas längre fram kännetecknas 

av att de själva driver och äger arbetet och ledarskapet kännetecknas av att vara 

kritiskt granskande vän.  

 

7.5 Utbildning som arbetsprocess 

 

Som vuxen har man stor erfarenhet av utbildningssituationer men mindre 

erfarenhet av att arbeta aktionslärande. Under den här arbetsprocessen 

formerades arbetet i arbetslag och över tid erövrades arbetsformen parallellt 

med att grupperna utvecklade tillit, öppenhet och samarbete. Jag uppfattade att 

många i gruppen var obekväma med situationen att äga sin egen 

kompetensutveckling och initiativet för sitt eget lärande. Parallellt med den 

arbetsglädje som fanns under arbetsprocessen, visar studien att arbetsprocessen 

är problematisk. Det som kännetecknar arbetsformen, att resultat leder till nya 

frågor, nya undersökningar, nya handlingar etc., att arbetet aldrig blir färdigt, att 

det aldrig blir lugn och ro, det uppfattades emellanåt som frustrerande av 

deltagarna. Känslan att vara nöjd med att ha genomfört en kartläggning räcker 

inte, utan förväntas omsättas i fortsatt arbete. Att ett resultat ska användas och 

endast är ett första steg till mer arbete är grundläggande i teoretiska 

beskrivningar över erfarenhetslärandets förlopp. Jag har tolkat deltagarna som 

att de handlar utifrån djupt rotade traditionella utbildningsmönster. Mönstret 

säger att man lämnar ifrån sig sitt resultat till någon som godkänner och 

värderar. I aktionslärande är en färdighet att inte lämna resultatet till någon 

annan, utan att själv reflektera över resultatet, diskutera det och låta det bilda 

underlag för fortsatt arbete. Gruppen genomförde själva undersökningar och på 

det sättet ägde de sitt eget resultat. Trots det påmindes jag gång på gång om att 

de ser mig som en mottagare av resultatet, de ville lämna det till mig. Vad 

betyder det? Betyder det att de är vana att lämna sitt resultat till någon annan, 

de utför med all säkerhet vanligtvis uppdrag för någon annan, till någon annan 
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och kanske följer de det mönstret även här, trots att deras aktioner är valda av 

dem själva. Betyder det att de vill ha min bekräftelse på att de gjort ”rätt”? 

Anser de inte att de äger arbetet, att det är på någon annans villkor? De hade 

inte individuellt fått ta ställning till att gå in i det här arbetet, beslutet hade tagits 

av ledningen tillsammans med en dialog med hela gruppen. Innebar det att de 

uppfattade att arbetsprocessen var på någon annans villkor, trots att de 

påverkade arbetet? Vågade de lita på att det resultat de själva kommit fram till 

var tillräckligt värdefullt utan någon annans värdering? Kanske är det en 

kombination av flera faktorer. Här finns många obesvarade frågor värda att ta 

med i fortsatta diskussioner om vuxnas kompetensutveckling och lärande 

(Altrichter, Posch, Somekh, 1993; Revans, 1981). 

 

Summering 

Deltagarna i den här arbetsprocessen agerade och reagerade i inledningen av 

arbetet mer efter ett linjärt förlopp där man gjorde klart en arbetsuppgift, 

presenterade den som att arbetet var avslutat och klart. Jag tolkar det som att 

det finns en ovana i att se ett förbättringsarbete som ett pågående naturligt 

tillstånd. Det kan ses i ljuset av att verksamheter inom offentlig sektor alltmer är 

föremål för kontinuerlig tillsyn, kontroll och kvalitetsgranskning. Ett 

förbättringsperspektiv diskuteras mer och mer i termer av systematiskt 

kvalitetsarbete, underförstått en pågående process där resultat följs upp, 

värderas och omsätts i nya ambitioner och målsättningar. 

 

7.5.1 Att ha roligt på jobbet 
 

Deltagarnas osäkerhet och ovana vid arbetsformen övergick i engagemang och 

lust. Det blev en kombination av arbete och glädje – arbetsglädje. Jag ser 

kombinationen som en del av det meningsfulla i den här arbetsprocessen. 

Grupperna arbetade med sina undersökningar, det var högt i tak med att utbyta 

tankar och erfarenheter. Arbetet präglades av en öppenhet där ingen ställer sig 

utanför och ingen ställs utanför. Bakom den arbetsglädjen ryms många faktorer 

som gruppens förmåga att samverka, relevansen för uppdraget med tid och 

rum, val av arbetsuppgift och samspelet mellan mig som ledare och deltagarna. 

 
Att se en grupp ledare arbeta så professionellt och idogt är det som driver mitt 
eget engagemang. Min egen övertygelse säger att jag vet att detta är 
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meningsfullt för deras dagliga arbete med väl använda dagar som dessutom är 
lustfyllda. Att se deras engagemang får mig att utmana dem ytterligare. (Ur 
mina anteckningar) 

 

Citatet är hämtat från en händelse där jag observerade hur gruppen arbetade 

efter en metodisk struktur, de diskuterade hur de skulle förhålla sig till insamlad 

information, de vände och vred på etiska och metodiska frågor. I början av 

arbetet och processen var det jag som initierade dessa frågor men här visade 

gruppen att de hade gjort det till sitt eget arbete. 

 

Tillit är ett önskvärt tillstånd mellan parterna i en arbetsprocess. Mitt bidrag till 

ökad tillit handlade om att de skulle kunna lita på mitt ledarskap, min öppenhet 

i kommunikation och mitt demokratiska förhållningssätt. Tilliten skulle lägga 

grunden till vår arbetsrelation och den skulle komma att uttryckas från min sida 

som balans mellan utmaning och stöd. Tilliten riktades även mot de två 

förvaltningsledningarna. När vi genom dialog var överens om hur vi skulle gå 

vidare var det framför allt en av förvaltningscheferna som inför gruppen 

redogjorde för vad vi beslutat samtidigt som han deklarerade sitt eget 

engagemang i arbetet. På det sättet legitimerade han det pågående arbetet 

samtidigt som han markerade sitt engagemang.  

 

Summering 

Hur man förmedlar känslan som råder när det är lätt till skratt, högt i tak, raka 

rör, högt arbetstempo och stor koncentration – på en gång, det vet jag inte. Där 

kan jag känna avsaknad av Tillers (1999) ”fluga på väggen”, någon som kunnat 

betrakta det som pågick utan att involveras, någon som kunde ha följt arbetet 

enbart som observatör. Jag tänker på en av kommunens chefer som tittade in 

under en arbetsdag och spontant utbrast, ”jag skulle ha tagit med kameran, så 

roligt de ser ut att ha”, när det ”roliga” var aktiva kursdeltagare som arbetade 

med sitt eget undersökningsmaterial, vilket innebär att det var arbetet som var 

det roliga, inte kaffepauser eller goda luncher. För mig innebär dessa 

erfarenheter att det här sättet att arbeta är en möjlig väg att skapa ökad 

arbetsglädje genom själva arbetet. Att arbeta sig igenom frågeställningar, 

undersökningar, analyser och resultat gav i den här arbetsprocessen en 

arbetsgemenskap som baserades på profession.  
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7.6 Lärande i arbetslivet 

 

När deltagarna i den här studien genomförde undersökningar sökte man 

bekräftelse före lärande. Dialoger fördes på en harmonisk nivå där samtalet 

präglades av att ”kaka söker maka”. Man sökte bekräftelse på sina egna tankar, 

man sökte konsensus i gruppen och vittnade om att man nog var överens och 

tyckte i stort sett lika. Jag ser det till viss del som ett hinder för lärande. Ur ett 

lärandeperspektiv försökte jag vid återkopplingar att peka på olikheter och 

skillnader som jag upptäckte i deras sätt att tänka och agera. Det ledde ofta till 

förklaringar och tillrättalägganden där man försökte beskriva det som att man 

nog ändå var överens. Jag hämtar följande citat ur mina anteckningar: 
 

Hur kommer det sig att det är så arbetsamt att söka skiljelinjer? Det verkar som 
om de inte vill, de söker aktivt bekräftelse, igenkännande och samsyn. 

 

Varför tog det emot att fokusera olikheter och skiljelinjer istället för konsensus 

och likheter? Jag ser deltagarnas kollektiva lärande som ett uttryck för en kultur 

där strävan efter att hålla ihop och jämka blir överordnat och i mitt perspektiv 

ett tecken på anpassning. När deltagarna beskrev sitt individuella lärande 

uttryckte de samtidigt intentioner som kännetecknar en mer reformerande 

kultur. Under arbetsprocessen använde deltagarna inte begreppet lärande i sina 

dialoger, utan oftare hur de brukar göra eller hur det brukar vara. Arbetsledare i 

offentlig sektor fattar många beslut i vardagen och tvingas ofta tänka snabbt 

och effektivt. Under den här arbetsprocessen reflekterade gruppen mycket, dvs. 

de hade möjlighet att tänka efter vad deras handlande i vardagen betyder och 

varför de gör som de gör. Många av deltagarna beskrev också att de lärt sig mer 

om sitt eget tänkande och sitt tänkande i relation till uppdraget i vardagen. 

Kanske var arbetsprocessens största värde att deltagarna fick syn på sitt eget 

arbete och kunde reflektera över det? Värdet kanske egentligen inte handlar så 

mycket om faktakunskapen om sjukskrivningar, det var inte heller det som 

deltagarna betonade när de beskrev vad de varit med om under 

arbetsprocessen.  

 

Kvar i mina reflektioner finns en problematisering av lärandebegreppet. 

Deltagarna använde lärandebegreppet relativt oproblematiskt, de svarade på 

frågor om vad de lärt sig, de pratade i slutet av arbetsprocessen i termer av 

lärande. Ur mitt perspektiv och min referensram där jag tvingats teoretisera och 

problematisera begreppet, blir deras svar mer beskrivningar av erfarenheter. 
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Eftersom de visat ett motstånd till att engagera sig i det som jag påpekat som 

intressanta skiljelinjer i deras tänkande och till det som därför skulle kunna vara 

en potential för lärande, förefaller deras beskrivningar av sitt lärande och deras 

föreställningar mera fritt från problematisering. Jag tolkar det som att de faller 

in i gällande språkbruk och i den positiva laddning som ligger i 

lärandebegreppet. Lärandebegreppet används inom organisationsutveckling och 

ledarutveckling och att då använda det enkelt uttryckt som en beskrivning för 

vad som händer ligger nära till hands. Här finns en potential att gå vidare från 

ord till handling i det som kan leda till ett fördjupat lärande baserat på 

erfarenhet och vardag. Ett fortsatt spännande arbete hade därför varit att gå 

vidare med deltagarnas fördjupade förståelse omsatt till deras faktiska agerande 

i vardagen (Sandberg & Targama, 1998). 

 

Kritiska skeenden fanns under processen där begreppet lärande kunde 

uppmärksammas. En händelse i processen var när deltagarna upptäckte att man 

inte arbetade med samma sak, det skiljde sig åt mellan de olika mindre 

grupperna. Det skapade oro och jag fick frågor om vad de skulle göra eftersom 

de arbetade i otakt. Denna händelse var viktig men sårbar då det lätt kunde 

uppfattas som konkurrens och jämförelse istället för erfarenhetsutbyte. Jag 

valde att lyfta upp det som en möjlighet till utbyte och att påpeka syftet att lära 

av varandra. Jag uppfattade att det avdramatiserade det hela och varje grupp 

arbetade vidare med sitt.  

 

Ett annat exempel var då en av grupperna satt med ett stort insamlat material 

och de andra grupperna avslutat arbetet eller saknade arbetsuppgift. Mitt 

initiativ blev då att föreslå att hela gruppen skulle ta sig an materialet, fördela 

och sammanställa det efter den strategi som den undersökande gruppen hade 

fastslagit. Det uppstod först mycket förvåning och lite rädsla över att andra 

skulle ta sig an ”vårt” material. Det hela övergick emellertid snart i en engagerad 

aktivitet i hela gruppen. De efterföljande dialogerna och reflektionerna blev 

givande då det visade sig att olika grupper gjort olika tolkningar i och ur 

materialet vilket gav möjlighet till metodiska reflektioner. Kanske är dessa två 

exempel på hur utbildning kan speglas i arbetskultur. Kan det vara så att 

arbetskulturen kännetecknas av en samsyn som då tar sig uttryck i att man inte 

skiljer sig från mängden och att man är vaksam på att alla följs åt. Kan den 

andra händelsen vara ett exempel på att man inte brukar ta och ge över 

gränserna, att förvaltningar inte har ett erfarenhetsutbyte och att grupper inte 

lär av andra grupper i olika förvaltningar? Båda händelserna kan sättas in i ett 
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organisatoriskt sammanhang relaterat till lärande. Att sträva efter ett lärande på 

organisationsnivå innebär att utgå från verksamheten och lära i, av och om den. 

Den teoretiska bas som finns för lärande på organisationsnivå lyfter också fram 

betydelsen av att lära av olikheter och att se skiljelinjer som en positiv potential 

för lärande. För de här deltagarna uppfattar jag att det är ovant trots 

intentionerna från den egna ledningen som vill sträva mot att vara en lärande 

organisation. 

 

Att relatera arbetsprocessen till något teoretiskt perspektiv låter sig inte göras. 

Istället ser jag arbetsprocessen som ett möte mellan olika perspektiv. 

Gemensamt för de teoretiska perspektiv som praktiseras i arbetsprocessen är att 

de involverar människor som samspelar och lär i en social process. De 

perspektiv som då utesluts är mera av organisatorisk och strukturell karaktär. 

Lärande i arbetslivet kvarstår som en komplexitet där val av utbildning till form 

och innehåll påverkar lärandets karaktär. Utbildningsinsatser för lärande i 

arbetslivet kan vävas in i ett systematiskt tänkande och därmed ingå i 

arbetsplatsens kvalitetsarbete. Då säkerställs överföringen från utbildning till 

vardag. Generellt finns ingen automatik i att utbildning överförs på arbetslivet 

och vice versa, utbildning kan lika gärna ses som något vid sidan om den 

rutinbaserade vardagen. Är det en förklaring till det jag ser hos de här 

deltagarna som ovana vid ett ständigt pågående förbättringsarbete? De flesta 

utbildningar har ett förutbestämt kursinnehåll och förutbestämda arbetsformer 

med en traditionell överföring av kunskap från expert till deltagare. Möjligheten 

att knyta utbildningen till vardagen läggs då på varje deltagares eget ansvar. Det 

medför dessutom att utbildningen har liten effekt i perspektivet av ett kollektivt 

lärande hos en grupp medarbetare på samma arbetsplats (Folkesson, 2005; 

Söderström, 1996; Ellström, 2005). 

 

Summering 

Begreppet lärande i arbete med vuxna har för mig genom den här studien blivit 

mer problematiskt. Att lära innebär att bli störd i invanda tankestrukturer, att bli 

uppmärksammad och påverkad av att andra inte tänker som jag. I min studie 

menar jag att det funnits ett anpassningsinriktat lärande, men också ett 

utvecklingsinriktat lärande, är det möjligt? Å ena sidan tyder mitt resultat på stor 

försiktighet hos deltagarna när det gäller att bryta konventionella mönster och 

att det övergripande resultatet kan beskrivas som första ordningens lärande, d v 

s ett anpassningsinriktat lärande. De här deltagarnas arbetsprocess har 
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dominerats av bekräftelse mellan varandra över liknande erfarenheter från 

vardagens uppdrag. Å andra sidan var arbetsprocessen oförutsägbar, det fanns 

ingen kunskap att anpassa sig till och i det perspektivet har det pågått ett 

utvecklingsinriktat lärande. Jag ser det som att det varit ett utvecklingsinriktat 

lärande till en gräns, gränsen finns när lärandet börjar närma sig en 

organisationsnivå, då glider det över till ett anpassningsinriktat lärande (Jarvis, 

1983; Ellström, 1996). 

 

Min analys är att potentialen för lärande balanseras mot samsyn. När man 

inriktar sig på att hitta bekräftelse och samsyn missar man många möjligheter 

till reflektion och kanske lärande. Kanske kan förklaringar hämtas ur en 

arbetskultur där struktur, likhet, kontroll och anpassning möter utveckling, 

lärande, mångfald och kreativitet? Vad krävs då för att ett utvecklingsinriktat 

lärande ska slå igenom och bryta rutiner och mönster av anpassning? Handlar 

det om uthållighet i arbetsform, om ledarskap, arbetskultur, organisation eller 

kanske flera av dessa faktorer? Kommuner har samma samhälleliga uppdrag i 

traditionella organisationsstrukturer vilket kan skapa likformighet och 

anpassning. Kanske offentlig sektor har mera incitament av likhet och samsyn 

jämfört med näringslivet? Kanske är det då mera inbyggt i den arbetskulturen 

att följa rutiner och rådande normer framför att söka nya vägar och 

utmaningar? Är det acceptabelt att företräda ett kritiskt tänkande och att 

därmed utmana rådande arbetskultur inom den offentliga sektorn? Samtidigt 

beskriver många kommunala förvaltningar sin egen organisation som lärande, 

ett trendbegrepp eller något mer? 

 

7.7 Till sist 

 

Lärande i arbetslivet problematiserar mötet mellan utbildning och vardagens 

yrkesliv. Jag har i den här studien försökt beskriva hur ett aktionslärande kan se 

ut när ledare i offentlig sektor utgår från nuläget i organisationen med 

vardagens frågor och omsätter det i aktioner med syftet att lära mera i, av och 

för den egna verksamheten. Deltagarna har haft initiativ och ansvar för arbetet 

och säger sig ha blivit mer och mer engagerade över tid. Mera övergripande 

riktar den här studien uppmärksamheten mot arbetsform lika mycket som 

innehåll i design av utbildning. Studien är ett exempel på hur val av arbetsform 

kan ge medarbetare ansvar och initiativ i kvalitets- och förbättringsarbete där 

alla gemensamt bidrar till ett organisatoriskt lärande. 



 110 

 

I min syn på ledarskap är processen lika intressant som produkten. Att leda 

aktionslärande är ett skapande arbete som jag liknar vid ett byggprojekt där 

varje moment måste göras i rätt ordning och i rätt sammanhang för att det inte 

ska rasa. Det tar lång tid att bygga med kvalitet och det finns många olika sätt 

att rasera, det går fort och det är mycket som rasar på en gång. Som 

processledare vill jag vara vaksam på det som snabbt tenderar att bli rutiner, 

praxis och invanda strukturer. Denna ständiga granskning har ibland varit 

obekväm för deltagarna då balansen mellan förbättringsarbete och känslan av 

stabilitet eller lugn i organisationen stundtals varit svår att hantera.  

 

Mitt och deltagarnas arbete innebär att vi varit involverade i en social, komplex 

process där vardagens egna erfarenheter möter nya frågeställningar i aktioner 

och utprövning. Beskrivningen av den här arbetsprocessen med dess olika delar 

och komplexa helhet har genererat fler frågor än svar, främst frågor som 

handlar om design av utbildning riktat mot lärande i arbetslivet. 
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Bilaga 1 
 

Arbetslag I 

 

Vad vet vi? 

- få långtidssjukskrivna idag, men oroväckande signaler 

- många är mycket överbelastade för tillfället 

- vi har kunskap om läget – tror vi 

- bra arbetsklimat på avdelningen med liten personalomsättning, man trivs på 

jobbet, pliktkänslan är stor 

- börjar bli hög medelålder 

- vi måste vidta åtgärder medan tid är 

 

Vad behöver vi veta mer om? 

- hur lär vi oss att sätta gränser gentemot klienter? Förhållningssätt och 

uppdrag. Vissa klienter ”bränner ut” socialsekreterare 

- ta vara på den kunskap vi redan har, sammanställa och analysera 

medarbetarsamtal och iip-analysen 

- gör eventuellt en liten enkät till medarbetarna om stress och förhållningssätt 

för alla 

- hur stressade upplevs arbetsledarna vara av medarbetarna? 

 

Vilka signaler sänder vi ut? 

- attityder till sjukskrivning pga stress? 

- attityder till förebyggande sjukskrivning? 

- utarbeta förhållningssätt för att förebygga sjukskrivningar( stressrelaterade) 

 

 

Arbetslag H 

 

Vad vet vi? 

- några långtidssjukskrivna – rehab-behov 

- korttidssjukskrivna – statistik? 

- långtidssjuka – kontakt med arbete 

- många är trötta 

- personal går till jobbet och är sjuka 

- semester istället för sjukskrivning, eller vård av barn 

- lojaliteten är stor mot uppdraget 
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Vad behöver vi veta mer om? 

- går du till jobbet när du är sjuk? 

- hur ofta tar du semester istället för att vara sjuk? 

- lättillgänglig sjukstatistik 

- varför är personal trött? 

- negativt tänkande 

- tycker personal att man är delaktig? 

- hur ser kontakten med sjukskrivna ut? 

- varför går man till jobbet och är sjuk? 

- hur ser förebyggande arbete ut? morötter? 

- rätt ambition i förhållande till de resurser vi har? 

- arbetsmiljö? 

 

Arbetslag Ä 

 

Vad vet vi? 

- kartläggning finns 

- vad behöver vi veta mer om? 

- gången i rehabutredningar? 

- varför är de friska, friska? 

 

Arbetslag N 

 

Vad vet vi? 

- låg kunskap / kompetens om : 

- varför människor blir sjuka? 

- vad som händer i organisationen? 

- vad som händer med den enskilde? 

- beredskap att hantera situationen när den uppstår 

 

Faktiska förhållanden: 

- antal sjukskrivna 

- en del p g a  jobbet 

- många p g a privata orsaker 

- en del i kombination 

- ett och annat ”benbrott” 

- bristande kontakter och bristande samarbete runt sjukskrivningar 

- att vi måste vända utvecklingen 
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Vad behöver vi veta mer om? 

- kunskap om processer och metoder att arbeta 

- attityder och processer i arbetslag som drabbas 

- attityder hos den enskilde sjukskrivna 

- olika ”myndigheters” roll och möjlighet att samarbeta 

 

Arbetslag Ö 

 

Vad vet vi? 

Vad behöver vi veta mer om? 

- se mönster i sjukskrivningsstatistiken 

- inom vilka kategorier finns de sjukskrivna? 

- vilka strategier vi behöver 

- vad behövs för att medarbetarna ska känna kontroll över sin arbetssituation? 

 

Arbetslag V 

 

Vad vet vi? 

- att många trivs och mår bra 

- att många tycker det är tungt 

- att en del sjukskrivningar ej är arbetsrelaterade 

- att vi fångar upp vissa signaler 

- att vi har rehab-rutiner ( till en del) 

 

Vad behöver vi veta mer om? 

- hur många sjukskrivna har vi? 

- varför är de sjukskrivna? 

- vad gör att de som trivs och mår bra gör det? 

- finns skillnader mellan verksamheter? 

- attityder från arbetskamrater kring deltidssjukskrivna? 

- förebyggande dialog, läkare – medarbetare 

- samverkan med företagshälsovården 

- hur resonerar man idag inom vården kring sjukskrivning? 

 

Arbetslag S 

 

Vad vet vi? 

- vi har 23 långtidssjukskrivna 
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- 20 av dem har varit borta mer än ett år 

- 12 av dem är tillbaka i någon form 

- 10 av de 23 har stressrelaterad diagnos 

- de flesta av de 23 har arbetat med det de har utbildning för 

 

Vad behöver vi veta mer om? 

- hur hjälper vi medarbetare i riskzon? 

- vad är det som stressar på arbetet? 

- vilka är mina egna värderingar om sjuka? 

- vilka är arbetslagets värderingar om sjuka? 

- hur kan vi arbeta med medarbetarnas förståelse om arbetsmiljö och livsstil? 

- vem arbetar med vår, mellanchefernas, arbetsmiljö? 

Delaktighet – befrämjar eller stressar? 

Heltid – deltid, hur mycket påverkar enhetens kultur? ( barnledig, sjuka barn 

m.m) 

Hur stämmer vår organisation mot det vi vet idag? (pauser, kultur) 

Mer kunskap om: flerpartssamarbete, försäkringskassa, vård, MAS, 

personalavdelningen – roller, regler, policy, i båda perspektiven, förebyggande 

och redan sjuka 

Kartläggning av de vi har och har haft sjukskrivna 
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Ledares aktionslärande

Lärande i arbetslivet problematiserar mötet mellan utbildning och vardagens 
yrkesliv. Jag har i den här studien försökt beskriva hur ett aktionslärande kan se 
ut när ledare i offentlig sektor utgår från nuläget i organisationen med vardagens 
frågor och omsätter det i aktioner med syftet att lära mera i, av och för den egna 
verksamheten. Deltagarna har haft initiativ och ansvar för arbetet och säger sig 
ha blivit mer och mer engagerade över tid. Mera övergripande riktar den här 
studien uppmärksamheten mot arbetsform lika mycket som innehåll i design av 
utbildning. Studien är ett exempel på hur val av arbetsform kan ge medarbetare 
ansvar och initiativ i kvalitets- och förbättringsarbete där alla gemensamt bidrar 
till ett organisatoriskt lärande.

I min syn på ledarskap är processen lika intressant som produkten. Att leda 
aktionslärande är ett skapande arbete som jag liknar vid ett byggprojekt där 
varje moment måste göras i rätt ordning och i rätt sammanhang för att det inte 
ska rasa. Det tar lång tid att bygga med kvalitet och det finns många olika sätt 
att rasera, det går fort och det är mycket som rasar på en gång. Som processle-
dare vill jag vara vaksam på det som snabbt tenderar att bli rutiner, praxis och 
invanda strukturer. Denna ständiga granskning har ibland varit obekväm för 
deltagarna då balansen mellan förbättringsarbete och känslan av stabilitet eller 
lugn i organisationen stundtals varit svår att hantera. 

Mitt och deltagarnas arbete innebär att vi varit involverade i en social, komplex 
process där vardagens egna erfarenheter möter nya frågeställningar i aktioner 
och utprövning. Beskrivningen av den här arbetsprocessen med dess olika delar 
och komplexa helhet har genererat fler frågor än svar, främst frågor som handlar 
om design av utbildning riktat mot lärande i arbetslivet.




