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Sammanfattning 
I en första arbetsrapport, ”Flexibilitet i liv och tid” som gavs ut i december 2002 teoretiserar 
jag bland annat kring möjligheten att se dilemman som starten på en lärprocess, i samband 
med FIA-modellens1 införande i kommunens omvårdnadsförvaltning. I denna lärprocess 
omfattas alla hierarkiska nivåerna inom organisationen tankemässigt, på så sätt att 
förändringar på den ena nivån ger ringar på vattnet i den andra. I den process som har löpt vid 
sidan om tillblivelsen av arbetsrapporten har önskemålet om ökad förståelse och en mer direkt 
dialog med ledningen kommit från baspersonalen. Denna önskan har uttryckts som 
påståenden som att det är viktigt att ledningen får ta del av den kunskap och erfarenhet som 
framkommer i den utgivna rapporten. Det har även vid flera tillfällen kommit förfrågan om 
inte jag som forskare kan föra denna dialog med ledningen. ”Du är vår sista chans”, är ett 
uttryck som har använts.  
 
I detta paper kommer jag tillsammans med personal från de grupper som jag följer, att 
utveckla tankarna kring lärandeprocesser i samband med förändringar i organisationen och 
problematisera forskarens roll. Till detta kommer jag/vi att använda litteratur från i första 
hand en forskarkurs i Social mobilisering. Tillsammans med medförfattarna kommer faktiska 
situationer som har varit aktuella i den fortsatta processen beskrivas och analyseras i relation 
till relevant litteratur. 
 
Metodmässigt har vi2 arbetat på så sätt att vi använt dilemman som har uppstått i 
verksamheterna som dialogunderlag vid våra träffar. Vi har använt dilemman på så sätt att 
kritik synliggjorts (kritikfas) och därifrån har vi lyft fram tankar om hur man skulle önskat att 
det hade gjorts/varit istället (visionsfas). Vidare ger vi exempel på konkreta förslag på 
åtgärder (handlingsfas). Detta är ett arbetssätt som jag har inspirerats av genom teorier 
uppbyggda kring framtidsverkstädernas uppkomst och utveckling3 och som jag i min tur har 
berättat om för gruppdeltagarna. Personalen har även intervjuat sina arbetskamrater utifrån 
aktuella dilemman och tankar alternativa lösningar. Jag har haft ansvaret att föra samman våra 
olika delar till ett gemensamt paper. Denna gemensamma produkt har avslutningsvis 
redigerats tillsammans.   
 
I samband med att personalgrupperna i omvårdnadsförvaltningen introducerades i 
arbetstidsmodellen, arbetade man med ett kursmaterial som projektledaren hade sammanställt. 
Detta material har liksom ovanstående inspirerat till valet av metod. I detta kursmaterial 
arbetar man med problemlösning utifrån problemlösningshjulet som innebär att man i första 
steget konkretiserar problemet. I det andra steget söker man orsaken till problemet, därifrån 
går man vidare till att ta fram olika lösningsförslag. Utifrån dessa förslag väljer man det som 
man finner bäst och i det sista steget bestämmer man vem som gör vad, när och hur4. I båda 

                                                 
1 Genomförandestrukturen i FIA ser ut som så att processen startar med att all personal väljer sin egen önskade 
tjänstgöringsgrad för året som kommer. Här kan man välja mellan 50 – 75 och 100 %. När detta är gjort går man 
vidare till behovsplaneringen. Denna innebär att man skall inventera vilka behov av social omsorg och 
omvårdnad som finns på enheten. Hur skall dessa tillgodose? När, var och hur skall de olika insatserna göras? 
Kan de göras på ett annorlunda sätt än de görs idag. Denna behovsplanering ligger sedan till grund för hur man 
lägger personalbemanningen på enheten. Utifrån denna gör personalen arbetspass som den sedan har som grund 
när de gör sina önskningsscheman. Processen fortsätter sedan med att sammanfoga personalens olika önskningar 
till ett fungerande helhetsschema för enheten (Westring Nordh 2002).   
 
2 Vi omfattas av sex personal från tre olika boendeenheter med olika målgrupper i boendet och doktorand 
Marianne Westring Nordh. 
3 Denvall & Salonen 2000 
4 Lundh 1999 
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metoderna ingår att man även fastställer tid för uppföljning och utvärdering av 
insatsen/insatserna. 
 
Syftet med arbetet är att genom att pröva metoden finna nya alternativa handlingsvägar och 
visa ett exempel på hur interaktiv forskning och gemensam kunskapsbildning kan gå tillväga. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2002 har jag som doktorand träffat tre personalgrupper ungefär en gång per 
månad. Vid dessa träffar har vi haft en fortsatt dialog kring olika dilemman som framkommit i 
samband med igångsättningsfasen5 av arbetstidsmodellen FIA (flexibel individuell arbetstid). 
En återkommande fråga från personalen har varit hur ledningen och politikerna skall få del av 
den kunskap och erfarenhet som personalen är bärare utav. I denna fråga finns en indirekt 
önskan om att ledningen skall ta personalen synliggjorda dilemman på allvar och förstå 
betydelsen av desamma. Kommunikationen upplevs som svår och i många fall omöjlig över 
de hierarkiska nivåerna i organisationen. Detta har medfört att det har ställts förväntningar på 
mig som doktorand att fungera som språkrör för personalen. Om detta skulle kunna vara 
möjligt och hur det i så fall skulle gå till har personalen och jag vänt och vridit på en längre 
tid. Med tanke på att jag som doktorand och forskare bara finns med under en begränsad tid i 
deras gemensamma utvecklings- och förändringsprocess är det inte alldeles självklart att/eller 
hur denna språkrörsroll skall/kan hanteras. För att det skall bli en lärprocess i deras egen 
arbetsvardag och i organisationen som de är en del av är det viktigt att de själva blir subjekt 
med handlingsmöjligheter tillsammans med representanter från de övriga nivåerna i 
organisationen. Denna tanke föranledde att vi funderade vidare på hur denna dialog skulle 
kunna komma till stånd. 
  
I de kommande avsnitten kommer vi att ge exempel på olika situationer som har synliggjorts 
och som har uppfattats som dilemman i verksamheten. Vi kommer att använda oss av den 
struktur som vi har påvisat i beskrivningen av metod för paperet. Vi kommer med andra ord 
att använda oss av tre steg i återberättandet och koppla dessa till lärandeprocesser som börjar 
spira i gruppen. Dessa tre steg är;   

• synliggörandet av dilemmat/kritikfasen – vad 
• hade det kunnat gjorts på ett annat sätt/visionsfasen – hur 
• förslag på nytt handlings- och dialogmönster – på vilket sätt 

 
Till dessa lär- och utvecklingsprocesser kopplar vi olika organisations-, lärande- och sociala 
mobiliseringsteorier. 
 
Känslor för, med, mot och till FIA-modellen 
Under de första faserna i in- och genomförandefasen av arbetstidsmodellen accentuerades 
känslor av skuld, ilska och ångest inom arbetsgrupperna. Dessa känslor kommer till uttryck i 
de regelbundna ingångsättningsträffarna. Oron som återspeglades hänger till stor del samman 
med upplevelsen av förlorad kontroll över sin arbetstid och därmed även sin fritid.6 
 

                                                 
5 I den studerade kommunen har man visstidsanställt en projektledare för in- och genomförandearbetet av 
arbetstidsmodellen. Projektledarens roll har varit att starta upp de olika enheterna efter hand i ett strukturerat 
igångsättningsarbete. Detta arbete har omfattat ungefär ett halvår i tid. Innehållsmässigt har det inneburit cirka 
sju igångsättningsträffar där modellens olika genomförandesteg har tagits efter hand och tre studiecirkeltillfällen 
där man fått en inblick i grupprocesser och konflikthantering. 
6 Westring Nordh 2002 
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I detta vårt gemensamma arbete har det visat sig att detta är dilemman som kvarstår och som 
man vill komma till någon form av lösning av. 
 
Exempel 1 
Vi har inte fått vara delaktiga i FIA-modellens uppbyggnad. Beslut togs över våra huvuden.  
I samband med att vår enhet skulle in i igångsättningsprocessen blev vi kallade till 
obligatoriska träffar och studiecirkel med projektledaren. Där framförde hon bara fördelar 
med arbetstidsmodellen. Själva tror vi att FIA-modellen kommit till för att gynna 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren bryr sig inte om hur personalen mår, utan tänker bara på pengar 
och sparande. I samband med införandet av arbetstidsmodellen får vi som personal ytterligare 
arbetsuppgifter att utföra. Redan innan hade vi ett arbete med otroligt många arbetsuppgifter 
som vi redan då tyckte att vi var underbetalda för. I och med att vi som ordinarie personal 
förväntas gå in och täcka upp för varandra vid kortare ledigheter i den nya modellen kommer 
arbetsgivaren att få ekonomisk vinning eftersom behovet av externa vikarier förväntas 
minska. Det besparar kommunen från extra arbetsgivaravgifter. Då många av oss inte har råd 
att stanna hemma vid sjukdom sparar de även på sjukförsäkringsavgifter. 
 
De nya uppgifter som har lagts på personalen tar tid från de boende eftersom det inte finns 
avsatt tid schemamässigt för desamma. Det förväntas att personalen skall sköta mycket av 
schemaläggningsarbetet hemma på sin fritid och det finns inte avsatt tid för krocklösningar i 
samband med luckor och krockar i planeringsperioden. Detta gör att man ”stjäl” tid från de 
boende för att få till stånd en fungerande bemanning för kommande perioder. I och med att 
man måste ta med sig en del av jobbet hem tappar man den sociala gemenskapen med andra 
på sin fritid. Man ser inte möjligheterna med FIA-modellen som har uttryckts i samband med 
igångsättningen, som att ha möjlighet att delta i studiecirklar eller tillhöra någon förening där 
man skall vara med en viss dag i veckan.  

 
Våra män skulle aldrig gå med på dylika arbetstidslösningar 

 
Tillgång till en dator på varje enhet saknas trots att mycket av de nya uppgifterna skall 
redovisas i det stödjande datasystemet. Man upplever som personal att man inte får den hjälp 
och det stöd som man behöver från ledningen för att lösa problem som uppstår eller att få den 
kompetensutveckling som man kan behöva på området. 
 
Organisatoriska dilemman blir till personliga dilemman som skapar skuldkänslor som övergår 
i ångest. Man räcker inte till, känner sig skyldig gentemot de boende och deras anhöriga, den 
egna familjen och vänner och bekanta. Man kommer efter med mycket hemma, sover dåligt 
på nätterna. Ångesten kommer när man kommer hem, att man inte har den tid man vill till de 
boende och deras anhöriga just inför krocklösningar. Då slår mardrömmarna till, man 
drömmer att anhöriga anmäler en för LEX SARA för att man inte bryr sig om de boende, utan 
springer fram och tillbaka och pratar bara med varandra och har skygglapparna på enligt 
anhöriga. Detta gör att man blir ännu tröttare. Man kommer ännu mer efter med allting och 
den stora upplevelsen blir att man inte räcker till någonstans. 
 
Kritik 

• Personalen känner sig inte sedd från ledningen 
• Personalen känner sig inte delaktig i beslut kring verksamheten 
• Personalen saknar öppenhet kring både fördelar och nackdelar med FIA-modellen 
• Nya arbetsuppgifter utan att kompensation ges i tid och/eller lön 
• En del av de nya arbetsuppgifterna förväntas utföras på personalens fritid 
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• Organisationen gör ekonomisk vinnig på personalens bekostnad 
• Det stödjande datasystemet klarar inte FIA-modellens flexibilitet, man kan till 

exempel inte få kontinuerliga utdrag från timbanken på sin innestående mertid eller 
minustid. 

 
Visioner 

• Arbetsuppgifter skall göras på betald arbetstid 
• Att personal känner sig sedd och bekräftad 
• Att det skapas forum för återkoppling mellan personal och ledning 
• Att organisationen har en öppenhet både för nackdelar och fördelar i en 

förändringsprocess 
• Att personal kompenseras för nya arbetsuppgifter 
• Kompetensutveckling för att klara nya arbetsuppgifter 

 
Förslag till handling 

• Personal erbjuds utbildning på de områden som behövs 
• Datorer installeras på varje enhet 
• Befintliga personalforum används för öppen dialog där fördelar och nackdelar kan 

behandlas 
 
Dialogen som verktyg i lärprocesser 
Under det första halvåret i igångsättningsprocessen är det mycket av oro och dilemman som 
flyter upp till ytan. I exemplet ovan påvisas en del av dessa som de ser ut idag. Ser man detta i 
relation till ett nylärande i organisationen så är det viktigt att använda dessa dilemman som en 
del i utvecklingsarbetet. Det är utifrån dessa dilemman som man kan börja ställa sig de 
konkreta frågorna som; Vilket är dilemmat? Hur skulle vi kunna göra istället? Vem/vilka skall 
göra vad? När skall det göras? 
 
Genom att i en dialog synliggöra och reflektera de olika känslor som uppstår kring ett 
dilemma i gruppen, kan nya handlingsmönster och därmed en ny trygghet baserad på nya 
erfarenheter utvecklas. Dessa är i sin tur är baserade på ett balanserat förhållande mellan 
dialog och handling.7  
 
I dialogen kan alla åsikter och tankar ventileras öppet. Just skillnaden i uppfattningar skapar 
det kreativa utrymmet för nya tankar. Genom att ställa sina egna erfarenheter och kunskaper i 
relation till andra människors erfarenheter och kunskaper får vi nya perspektiv. Utifrån dessa 
nya perspektiv kan vi välja nya handlingsalternativ i det konkreta arbetet. Vi kan gå från ord 
till handling.8  
 
Dialogen till skillnad från diskussionen, kan ses som ett samtal med andra vars syfte är att 
komma till insikt om sin egen kunskap och okunskap och genom den även skapa en större 
förståelse för andra och förändringsbenägenhet hos sig själv. Diskussionen däremot är en 
form av yttre meningsutbyte, vars syfte är att försvara egna uppfattningar och försöka få andra 
att ändra sina uppfattningar. I förlängningen en önskan om andras reträtt och som följd av det 
blir konsekvensen att det egna jaget inte ställer sig disponibelt till att förändras.9  
                                                 
7 Backlund et al 2001, i Westring Nordh 2002.  
 
8 Molander 1996, Svensson & Åberg 2001. 
9 Molander 1996. 
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Att öka reflekterandet och dialogen i arbetsorganisationen är en av visionerna, som ligger i 
införandet av arbetstidsmodellen. Rent praktiskt kan dessa reflekterande dialoger komma till 
stånd i samband med bland annat bemanningsplaneringen, arbetsplatsträffarna och vid 
verksamhetsplaneringen. Men görs det? På det kan man svara både ja och nej. 
 

Befintliga forum som kan utvecklas 
Personalens arbetsplatsträffar kan vara det forum som utvecklas till en reflekterande 
mötesplats, där man kontinuerligt följer upp de mål och de bemanningsplaner som arbetats 
fram genom dialog. Dessa träffar används idag mest som instrumentella forum. Ett forum för 
envägs informationsgivande.  
 
Förvaltningens ledningsgrupp har eget forum en gång i veckan och enhetscheferna har sina 
gemensamma forum. Detta är forum för dialog kring verksamheterna på ett övergripande 
plan, som skulle kunna göras tillgängligt för fler grupper.  
 
De gränsöverskridande forum som finns och som återkommer med viss kontinuitet är de så 
kallade samrådsgrupperna . Dessa grupper består av representanter från de olika nivåerna i 
organisationen. Denna form av grupp kan utvecklas vidare så att fler blir berörda och 
information från de som pågår når ut till kollegor på ett bättre sätt än idag. 
 
Fokusgrupper är en annan form av gränsöverskridande forum som existerar i organisationen 
idag. Dessa återkommer mer oregelbundenhet. Dessa fokusgrupper tillskapas utifrån akuta 
eller på annat sätt aktuella situationer i organisationen. Vilka grupper som representeras på 
fokusgrupperna varierar efter vilken fråga som är i fokus10.  
 
Alla dessa olika grupper skulle med fördel kunna använda sig av den metod som detta paper 
bygger på och som även är påbörjad i och med projektledarens introduktion av FIA-modellen. 
Det fjärde momentet som inte får glömmas är den kontinuerliga uppföljningen och 
utvärderingen av det som gjorts. Såväl övergripande verksamhetsutveckling som faktiska 
dilemman på enheten går att handskas med och göra mer konkreta genom att synliggöra 
kritiken, gå vidare i visionen och utifrån dessa två steg ge förslag på handling.11 
 
Det lilla påverkar i det stora och vise versa 
Exempel 2 
Det finns ett ökat behov av särskilt boende för dementa personer i kommunen. I 
omvårdnadsnämnden tas det ett beslut 2002 04 02 om att tillskapa ytterligare boendeplatser 
för denna grupp. Detta förslagsvis genom att ändra målgrupp på ett befintligt boende. Detta 
beslut tas utan att föregås av någon dialog med, eller information till personalgruppen eller de 
boende i det befintliga boende som åsyftas. Information om nämndens beslut lämnas till 
enhetschefen som i sin tur informerar personalen på ett personalmöte i mitten av maj månad 
samma år. Hur valet av placering har gått till är oklart. Däremot erbjuds all personal på 
enheten att i en intresseanmälan ”söka” tjänsterna på den tillskapade demensenheten. Den 
personal som vid tidpunkten arbetar på avdelningen har arbetat tillsammans länge och 
fungerar väl ihop. Oron för att splittras och lämna arbetsgruppen och kanske behöva börja på 
en ny avdelning gör att alla söker till det nya gruppboendet. Alla vill stanna kvar i gruppen.  
                                                                                                                                                         
 
10 Westring Nordh 2002 
11 Lundh 1999, Denvall & Salonen2000 
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Hur många platser det skall bli i den nya demensgruppen är oklart. Det pratas om åtta (8) 
stycken, men även tio (10) plus två (2) platser för dagvistelse. Samma osäkra förhållande 
gäller i personalfrågan. Här talas det om en utökad personalstat som senare återförs till 
nuvarande personalresurser. Förändringarna får inte kosta något utöver nuvarande budgetram. 
Ingen vet hur framtiden blir. Detta väcker många frågor hos personalen. Hur ska man klara en 
god vård och omsorg av en grupp boende med betydligt tyngre problematik än den som man 
har, med samma personalbemanning som idag? Vad skall hända med de pensionärer som 
finns på enheten idag? Är det vettigt att placera en grupp med dementa på en enhet som ligger 
högst upp i ett flervåningshus? När skall förändringen i så fall genomföras? Vem skall 
informera de nu boende och deras anhöriga? 
Detta är några av de frågor som ställs och som man inte tycker sig få något svar på. 
 
Under sommaren går det rykten om att förslaget läggs på is. Något beslut i frågan kommer ej 
till personalens kännedom. Efter sommarsemestern får personalen vetskap om att beslutet är 
lagt på framtiden. Fortfarande har ingen som helst dialog förekommit med personalen ifråga. 
 
I samband med denna studie har personalen funnit ett beslut från omvårdnadsnämndens AU 
2002 08 28 om att man skall avvakta med tillskapandet av demensboende vid enheten. 
 
Kritik:  

• Personal får inte information utan nås ryktesvägen av förändringstankarna 
• Personalen får inte vara delaktig i framarbetandet av planerade förändringar 
• Förvaltningsledning och nämnd tar beslut utan att ta vara på personalens kompetens 

och erfarenhet 
 
Vision:  

• att personalen ses som en resurs i förändringsarbeten och tillfrågas i frågor om 
verksamhetens utveckling och/eller förändring 

• att personalen ges möjligheter att komma med förslag på nya idéer till nämnd och 
förvaltningsledning 

• att personal får säga vad de tycker och kunna påverka arbetsplatsens lämplighet och 
verksamhetens behov 

• att personalen får utbildning kring de nya arbetsuppgifter som åläggs dem 
 
Förslag till nytt handlingsmönster: 

• Utse en arbetsgrupp bland personalen som är med och planerar och utvecklar förslag 
på förändringar tillsammans med förvaltningsledning och nämnd 

• Studiebesök på enheter som arbetar med den grupp av boenden som planeras bli den 
nya målgruppen 

• Dessa studiebesök skall göras av personal, politiker och förvaltningsledning 
tillsammans och fungera som dialogunderlag i förändringsarbetet 

 
Att bryta vanans makt 
Nya projekt startas kontinuerligt inom förvaltningen. Personalen blir involverade som 
genomförare, men sällan indragna eller tillfrågad i upparbetningen av mål, visioner eller 
utförandet av desamma. För personalen blir detta en upplevelse av att projekt inte känns 
samordnade med varandra och att man inte heller tar de som personal på allvar, deras 
kunskaper och erfarenheter räknas inte som tillgångar i verksamhetsutvecklingen. Istället blir 
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det en känsla av att man rycks än hit och än dit och endast skall verkställe de förändringar 
som beslutas uppifrån12.  
 
Det kan vara svårt att bryta vanans makt i en organisation med många och långa traditioner 
om hur beslut skall tas och vilka som skall vara inblandade i desamma. I samband med en 
organisationsförändring är det dock viktigt att finna nya vägar för dialog och nya 
handlingsmöjligheter13. Detta för att medarbetare i organisationen skall känna att det som sägs 
i mål och visioner omfattar organisationens värdegrund och att de är en del av den. 
 
I exemplet ovan borde det ha varit en självklarhet att involvera personalen då det för deras del 
handlade om en helt ny målgrupp av boende. I en förberedande dialog hade politiker och 
ledningspersonal tillsammans med baspersonalen kunnat inventera både möjligheter och 
hinder med densamma. Man hade även kunnat föra en dialog om kompetensutveckling för 
personalens del med tanke på den nya målgruppens behov. Personalen hade kunnat få svar på 
sina frågor kring de nu boende på enheten. Detta hade underlätta för personalen i deras 
kontakter med de nu boende och deras anhöriga. Detta att inte veta och att få höra rykten som 
till slut bekräftas i vissa delar, skapar en onödig oro för alla. Som det är idag vet man inte vad 
det är som ligger till grund för att beslutet har lagts på is. 
 
”När förändringar införs, behövs platser för öppna, lyhörda och respektfulla samtal mellan 
alla som på ett eller annat sätt är engagerade i verksamheten, omsorgsbehövande, 
yrkesutövare – samt politiker och administratörer” 14.   
 
Det är lätt att se andra gruppers behov av förändring, men svårt att se sina egna behov av att 
bryta vanans makt. Men i en organisatorisk lär- och utvecklingsprocess omfattas alla nivåer 
och alla måste förändra sina invanda arbets- och dialogmönster för att ett genuint lärande och 
långsiktiga organisationsförändringar skall bli hållbara15. I exemplet här ovan har personalen 
gett ett bidrag till ett nytänkande. Däremot behövs fler aktörer för att det även skall bli ett nytt 
handlingsmönster i organisationen. 
 
Verksamhetsplan – kontaktmannasystem hinder eller möjlighet i FIA-modellen? 
Kontaktmannabegreppet introducerades på 70-talet av överläkare Bengt Berggren. Det var en 
följd av förändringarna inom psykiatrin i stort. Patienterna flyttade ut i samhället och de stora 
sjukhusen började avvecklas successivt. Förändringen innebar också att omvårdnads - 
personalens insatser fick större betydelse än tidigare. Genom kontaktmannaskapet fick man 
ett större eget ansvar i patientarbetet och det innebar krav på nya kunskaper. Särskilda 
kontaktmannautbildningar startade för att stödja personalen i dess nya roll. Från början hade 
den stark psykodynamisk förankring och har senare fått en större förankring och utveckling i 
social omsorgs- och omvårdnadsvetenskap. 
 
Tre viktiga honnörsord i kontaktmannaskapet är: 
• närhet 
• kontinuitet 
• tillgänglighet 

                                                 
12 Westring Nordh 2002 
13 Denvall & Salonen 2000, Bastoe & Dahl 1996, Kronvall, K., Olsson, E, & Sköldborg, T. 1991. 
14 Silfverberg 1999, s.21.  
 
15 Kronvall, K., Olsson, E., Sköldborg, T. (1991). 
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"Kontaktmannaskapet innebär den minsta organisatoriska byggstenen eller "atomen" i  
strukturen. Det innebär att det för varje patient utses en kontaktman bland mentalskötare, 
kontaktmannen har ett huvudansvar för sin patient. Det är av avgörande betydelse att detta 
upprätthålls och att det inte bryts genom att överordnad eller andra personer intervenerar 
utan att kontaktmannen är informerad om det. Att vara kontaktman på detta sätt är 
emotionellt mycket tungt eftersom det innebär att kontaktmannen måste gå in i patientens 
ångest och bära en del av den".16   
 
Hur ser då dessa ords betydelse och innebörd ut efter införandet av FIA-modellen? För att få 
veta mer om detta valde vi att intervjua våra arbetskamrater en och en, detta för att alla skulle 
få chansen att uttrycka sin åsikt. Intervjuerna har sedan sammanförts till nedanstående text 
och indelningen i kritik, vision och förslag till handling. 
 
Exempel 3 
Redan i samband med arbetstidsmodellens införande fanns det kritik och oro kring hur 
kontaktmannasystemet skulle fungera i en så flexibel modell. Många i personalen tyckte att 
detta var en av de viktigaste frågorna, då man upplevde att det skulle bli en försämring. 
Kritiken mot systemet har vuxit genom att det har blivit svårt för de boende att veta när deras 
kontaktpersoner arbetar. Genom flexibiliteten i schemat kan man inte hålla kvar invanda 
rutiner som är knutna till kontaktmannaskapet.  
 
Vårdplanen för de boende är i sig statisk och innehåller veckoscheman som kan vara svåra att 
ändra på. Den individuella schemaläggningen med krocklösningar enligt FIA-modellen kan 
innebära att kontaktpersonen som har en boende med inlagd schemaaktivitet bestämda dagar 
inte är i tjänst dessa dagar.  Vårdplanens innehåll blir till intet. Det hindrar genomförandet av 
kontaktpersonens och den boendes planerade veckoschema genom att bestämda aktiviteter 
skjuts på framtiden. Måndagens praktiska aktiviteter som inte gjordes får då göras på en 
tisdag istället. Detta har ibland inneburit att det blir fler personer än kontaktpersonerna som är 
involverade runt den boende. Det skapas en obalans i den plan som lagts för var och en. Detta 
i sin tur gör att utspel från de boende gentemot personalen kan öka, vilket skapar oro både hos 
de boende som hos personal.  
 
Intentionen med kontaktmannaskapet är att den boende, som är den minsta organisatoriska 
byggstenen ska vara delaktig i de praktiska göromål som skall göras kring honom/henne själv. 
I och med att andra än kontaktpersonen går in i arbetet kring dessa göromål sker överträdelser 
i den gjorda planeringen. De kontinuitetsskapande delarna i kontaktmannaskapet har gått 
förlorade på grund av ryckigheten i schemat.  
 
I samband med att de flexibla arbetstidslösningarna blev ett faktum, slutade tidigare system 
med införandet av arbetstider på väggalmanackan att fungera. Detta har gjort att de boende 
likväl som arbetskamrater har svårt att få en överblick över när den ena eller den andra 
arbetar. 
 
Kritik 
• Flexibiliteten i Fia-modellen innebär ryckighet i schemat 
• Brist på flexibilitet hos personalen försvårar ytterligare 

                                                 
16 Svalander 1984 
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• Kontinuiteten mellan kontaktmannen och den boende försvåras 
• Återkommande störningar i den lagda vårdplaneringen 
• Den boendes egen delaktighet och medverkan i planeringen är låg 
• Schemat är inte överblickbart för boende och/eller arbetskamrater 
 
Visioner 
• Vi som personal kan skapa förhållanden som ger de boende mer insyn och delaktighet i 

planeringen 
• Öka flexibiliteten i tanken – överge statiska vårdplaner 
• Komma närmare de boende 
• Vara tydliga med de arbetstider som fastställs för planeringsperioden 
• Skaffa en överblick av de behov som finns i verksamheten 
 
Förslag till handling 
• Låta boende vara mer delaktiga i planeringen genom att kontaktmannen och den boende 

lägger förslag till aktivitet, efter att schema för perioden är fastställt 
• Ge utrymme för mer spontanitet som kan ge inspiration till nya arbetsinsatser 
• Aktiv verksamhetsplanering och uppföljning under onsdagsträffarna 
• Sätta upp planeringsperiodens fastställda schema synligt för alla 
 
Utvecklingsarbete eller återställare? 
I samband med organisationsförändringar är det många som upplever ett motstånd till 
desamma. Arbetstidsmodellen innebär att man som personal kommer att arbeta utifrån 
flexibla arbetstider. Flexibla så till vida, att de fasta scheman som man hittills arbetat efter 
avskaffas. Många strävar bakåt till något som de redan känner igen. Detta kan ses som försök 
att återställa ordningen.17 Utifrån den aktuella empirin har de organisatoriska förändringarna 
utifrån ett personalperspektiv visat sig, som ett ökat ansvar för verksamhetsutvecklingen på 
enheten. I och med FIA-modellen har ansvaret för den egna arbetstidsplaneringen likväl som 
teamets sammantagna, flyttats från ledningsnivå till personalnivå. I det praktiska arbetet 
innebär dessa olika former av organisationsförändringar ett inkluderande av ansvaret för de 
boendes möjligheter till delaktighet. Detta utifrån att det sociala omsorgsarbetet oftast utförs i 
den boendes egen hemmiljö18. 
 
Det sociala omsorgsarbetet utgår från ett samspel och byggande av relationer mellan 
människor. Utan omsorg människor emellan kan ingen fungerande grupp eller social 
verksamhet uppstå eller bestå. Det innebär att de som arbetar inom dess olika arbetsfält 
använder sig själv som verktyg i det faktiska arbetet. Det är genom de relationer som byggs 
upp mellan personal och den boende som arbetet kan genomföras. Relationen behöver vara 
byggd på en gemensamt upparbetad grund, som i sig skall generera en arbetsgemenskap som 
vilar på tillit.19  
 
I ett personalperspektiv kan denna tillit till varandra och utvecklingspotentialen i gruppen 
kopplas till ett aktivt och kontinuerligt arbete med verksamhetsplaneringen och uppföljningen 
av densamma. Verksamhetsplanen skall innehålla och visa på gruppens gemensamma syn och 
attityder till arbetsinnehållet, samt kontaktpersonens roll och intentioner. Detta gemensamma 

                                                 
17 Abrahamsson 2001 
18 Westring Nordh 2002 
19 Westring Nordh 2002, Nyqvist Chech 1998 
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lär- och utvecklingsarbete kan vara en positiv metod för att stävja återställartendenser i 
arbetsgruppen/verksamheten och få de boende mer delaktiga i densamma. 
 
Lärandet i organisationen 
I arbetstidsmodellens intentioner finns det en önskan utöver själva schemaläggnings- och 
arbetstidsstrukturen att personalen aktivt skall arbeta med utveckling av verksamhetens 
innehåll och struktur. Genom att använda det moment som man i FIA modellens 
genomförandestruktur kallar för behovsplanering på det reflekterande sätt som det är tänkt, 
kan en kontinuerlig verksamhetsutveckling komma till stånd. Genom att all personal blir 
medvetna om de olika momenten i den egna verksamheten och omvärderar desamma kan ett 
utvecklingsinriktat lärande hela tiden hållas levande. Detta istället för ett oreflekterat 
anpassningsinriktat lärande som innebär att både bra och dåliga mönster reproduceras 
vidare20.  
 
Handlingar som utförs på rutin i olika verksamheter eller i livet för övrigt fodrar inget 
reflekterande. Det är något som vi gör ”utifrån ryggmärgen”.  
 

Så har vi alltid gjort här och det har fungerat bra! 
 
Denna form av tankar och handlingar innehåller inte någon form av ny kunskap. Man handlar 
utifrån tidigare erfarenheter gjorda i liknande situationer. 21  
 
Steg ett i det utvecklingsinriktade lärandets process brukar vara att man börjar ställa frågor 
som Hur skall uppgiften göras? Vad behöver göras? Uppgiften blir kontextbunden och till 
synes likvärdiga arbetsuppgifter kan lösas på olika sätt. Existerande rutiner ifrågasätts och 
överskrids. Kunskapen blir individens ”egen” som omsätts i interaktion med arbetskamrater 
och boende och som i detta fall även med mig som doktorand.  
 
 
Patriarkala maktstrukturer reproduceras? 
Exempel 4 
I samband med mitt arbete ute i de olika grupperna och den kontakt som jag haft med 
ledningsgruppen under vägens gång har jag upplevt att det funnits en öppenhet för 
förändringar i organisationen. Denna öppenhet har legat till grund för det fortsatta arbetet ute i 
grupperna. 
 
I början på hösten 2002 hade vi möten där representanter från två grupper inom 
äldreomsorgen träffades. På dessa träffar utvecklade vi tankarna kring hur vi skulle arbeta 
vidare med de dilemman som synliggjorts. En idé som utvecklades vidare var tanken om 
reflekterande dialog tillsammans med politiker och förvaltningsledning. De två grupperna 
som fanns med på dessa träffar tillhör olika enheter i ett större äldreboende. De ville att vi 
skulle ta med fler av dessa enheter i den kommande dialogen. För att se om det fanns något 
intresse för detta informerade vi representanter från de olika enheterna vid en så kallad 
samordnarträff om tankarna kring en tvärgrupp med inriktning som ovan. Samordnarna tyckte 
att detta var en bra idé, men de undrade om det inte skulle vara ännu bättre om vi bjöd in 
representanter från ytterligare några av de större äldreboendena i kommunen. Förutsättningen 

                                                 
20 Ellström Per-Erik 2001 
21 Backlund et al 2001, Svensson & Åberg 2001.  
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var att alla hade satt igång med FIA-modellen. Det kom upp förslag på tre större äldreboenden 
som man ville bjuda in till en så kallad ”Tvärgrupp”, där även representanter från ledningen 
och politikerna skulle bjudas in.  
 
Det man såg som en fördel med detta arrangemang var att de olika äldreboende som inbjöds 
hade kommit olika långt i processen med FIA-modellen. Det skulle kunna innebära att man 
hade tips till varandra om hur man skulle kunna lösa olika dilemman som uppstått eller som 
uppstår under vägens gång. Det andra var att man hoppades på en möjlighet att få med 
politikerna i - och själv få vara med tidigare i kommande förändringsprocesser i kommunens 
äldreomsorgs -verksamhet. Att personalens erfarenheter och kunskaper på området skulle tas 
till vara redan i starten/funderingarna kring olika verksamhetsutvecklingar eller 
effektiviseringar. Då alla var överens om denna lösning tog jag på mig uppgiften att skriva 
ihop en inbjudan till en första träff. Denna inbjudan stämde jag sedan av med några 
representanter från gruppen.  
 
Innan inbjudan skickades iväg till de olika äldreboendena tog jag kontakt med de olika 
enhetscheferna för att informera om densamma och målsättningen med gruppen. Genom 
dessa samtal blev jag medveten om att det inte var så självklart att bjuda in till grupp på detta 
sätt.  Jag fick till exempel frågor som; om det var sanktionerat från ledningen att ha dessa 
träffar. Dessa reaktioner gjorde att jag fortsatte mitt informationsarbete med att ta kontakt 
med projektledaren. Med henne förhörde jag mig om, om liknande grupper eller andra 
grupper hade startat som gjorde att en dylik grupp som vi ville samla till var överflödig eller 
motverkade saker som var igång. Här fick jag besked som gjorde att jag fortsatte med 
informationen om den önskade tvärgruppen. Nu var det nämndsordföranden som stod i tur. 
Av henne fick jag beskedet att en dylik grupp inte kunde startas utan att det togs nämndbeslut 
kring detsamma. Detta såg jag inte som något hinder för att ha en första träff. På denna träff 
skulle man kunna informera om dylika tågordningar, samtidigt som man skulle kunna prata 
ihop sig om vad man skulle kunna använda gruppen till om nödvändiga ämdsbeslut togs. 
Förvaltningschefen fick jag inte tag i så henne mailade jag information till om den tänkta 
gruppen. 
 
Nästa steg i denna process blev att jag fick ett mail där jag beordrades att avblåsa tvärgruppen. 
Jag blev informerad om att jag inte hade några som helst befogenheter att sammankalla till en 
dylik träff och jag kallades upp för ett samtal med förvaltningschefen och nämndens 
ordförande. Detta mail uppfattade jag som mycket obehagligt och mina tankar i bilen hem 
gick till brukspatron som kallade upp sina underordnade för att antingen ge ris eller ros. Hade 
jag varit underställd personal i detta sammanhang, hade jag varit mer orolig och rädd än arg 
som jag var nu. Som personal hade jag varit orolig för om konsekvenserna för mitt ”tilltag” 
kunde innebära att jag inte skulle ha något arbete när jag gick ifrån det påkallade mötet. Nåväl 
dessa känslor och tankar for igenom mig och de är viktiga att lyfta fram för att förstå min 
egen process i det hela.  
 
Med hjälp av min handledare kom jag att fundera över mina egna tankar och reaktioner kring 
auktoritärt bemötande. Jag insåg att jag spontant har två lägen som jag går in i. Det ena är att 
bli liten och kuvad, att inte våga stå upp för vad jag tycker och tänker för rädslan att få stryk. 
Det andra är att bli som en trotsig tonåring och i stort sett bara ”ge igen”. Inget av lägena 
innebär att jag går in i en vuxen roll som gör att jag kan lyssna eller föra en dialog. Hur skulle 
jag då bete mig för att komma ur denna min egen fälla? På tåget hem från 
handledningstillfället kom jag på att ett sätt att lösa min konflikt var att försöka ändra plats för 
mötets genomförande. Jag skulle be att förvaltningschefen och nämndsordföranden kom till 
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mitt kontor istället för att jag skulle komma till förvaltningschefens. Det skulle göra att det 
blev jag som blev ansvarig för mottagandet och hur miljön kring oss var vid träffen. Vid 
förfrågan svarade de ja och därmed blev träffen hos mig.  
 
Vid denna träff fick jag reda på att jag inte hade några som helst befogenheter att kalla till 
några träffar. Personalen såg de inte som några som hade medverkat till att detta initiativ 
tagits, utan man uttryckte det som att jag hade använt dem för att nå mina egna syften. Jag var 
inbjuden att följa en process inte att påverka i densamma. Forskning var väl att mäta före och 
efter för att se skillnader?  
 
När jag frågade hur det kom sig att de hade avblåst träffen som vi hade bjudit in till innan de 
hade haft dagens dialog med mig fick jag ett förvånat svar. Tror Du att vi är här för att ha en 
dialog? Vad skulle vi ha en dialog kring? Så här kan man bara inte göra! Och skulle det vara 
så att personalen vill ha dylika möten så får det ske på deras fritid, inte på arbetstid. Jag 
försökte få dem att se att detta var ett tillfälle som de borde ta i akt och vara glada över. Här 
har de personal med idéer om hur de kan bli mer delaktiga och medverkande i 
förändringsarbetet som man har inlagt som en av visionerna i FIA-modellens in- och 
genomförande. Men nej, det var inte på tal. Skulle det komma dylika träffar till stånd så var 
det inte personalen som skulle bjuda in till dem, utan det skulle göras från politikerna 
och/eller ledningen. Skulle personalen ta initiativ skall detta göras via de fackliga 
organisationerna.  
 
Vi rörde oss fram och tillbaka i denna dialog som ändå kom till stånd och jag blev medveten 
om steg som jag borde ha tagit för att underlätta personalens och min inbjudan. Och 
förvaltningschefen uttryckte att hon kunde se att hon hade lagt in betydelser och värderingar i 
inbjudan som faktiskt inte stod där. Vi skildes i en känsla av förståelse om än lite omskakade. 
Någon tvärgruppsträff på det sätt som vi hade önskningar om blir det inte i nuläget.  
 
Kritik 

• Hur skall personal kunna bli mer delaktiga och få en medverkan i verksamhetens 
utveckling om de inte har rätt till att ta initiativ 

• Hur kan man begära att träffar som har med verksamheten och arbetssituationen att 
göra skall ske på fritid 

• Hur skall man kunna skapa tillit och kreativitet i en organisation om man kallas upp 
för ”räfst och rätta ting” om man har gjort något ”fel” 

• För egen del borde jag ha varit mer noggrann med att vi skulle ha haft en mer 
kontinuerlig dialog parallellt med ledning och politiker 

• Jag skulle haft en kontinuerlig dialog med politiker, ledning som personal om vad 
interaktiv deltagarbaserad forskning innebär 

Vision  
• Att ledningen blir medveten om att även de måste förändras och bli mer flexibla i en 

flexibel organisation 
• Att man blir mer tillåtande i organisationen och därmed ger personalen ”rätt” att göra 

misstag  
• Att man arbetar på att föra en dialog istället för att tillrättavisa eller diskutera 
• Att personal får utrymme i sin tjänst för delaktighet och medverkan i 

verksamhetsutvecklingen  
• Att administrativa uppgifter ges sitt utrymme på arbetstid 
•  Fri - tid skall respekteras 
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• Att dialogen kring den interaktiva forskningsansatsen och det gemensamma lärandet 
hålls igång 

 
Förslag till handling 

• Att börja med dessa tvärgrupper på den egna enheten 
• Stötta varandra i organisationen, ge positiv feedback till varandra 
• Träna på att föra dialog med varandra 
• Se vad jag kan förändra i mig själv istället för att försöka förändra andra 
• Bjuda in politiker och ledning till personalträffar 
• Ha kontinuerliga samtal kring interaktiv forskning och värdegrunden i ansatsen 

 
Från invanda patriarkala mönster till nya jämställda lösningar 
I den aktuella kommunen och förvaltningen finns det tankar om förändringar som gör att 
personalen får möjligheter till ett större inflytande på sin egen arbetstidsförläggning, likväl 
som på verksamhetens innehåll och utveckling. I FIA-modellen som har introducerats i 
förvaltningens enheter för särskilda boenden finns det även en framarbetad struktur för hur 
man kan gå tillväga i detta förändringsarbete. Det vi har synliggjort i ovanstående exempel är 
att införda utvecklingsidéer inte i alla lägen är i takt med organisationens egen 
utvecklingsnivå. Organisationen hänger i vissa delar kvar i en traditionell patriarkal 
maktstruktur, samtidigt som man förespråkar en mer jämställd, demokratisk och kreativ 
organisation. 
 
I de traditionella organisationerna är förekomsten av ordergivning och regelstyrning vanliga. 
Ofta förknippas de med den organisationsuppbyggnad som är vanligt förekommande inom 
manliga industriarbeten. Där är kvinnor underrepresenterade och innehar oftast lägre 
befattningar och rutinarbeten. Kvinnors kunskaper och erfarenheter osynliggörs. 22 
 
Nätverksorganisationer däremot är organiserade på ett sätt som gör att det finns 
förutsättningar för både kvinnors och mäns kompetens att komma till uttryck.23  
 
Att samlas i mindre grupper där dialog och diskussion är medlet, gynnar kvinnor i deras 
lärandeprocesser.24 Detta är kunskap som är viktiga att ha med sig inom kommunernas vård 
och omsorgsarbete där mellan 90-95 % av arbetskraften är kvinnor. 
 
Om man inte kan skapa arenor och/eller utrymme för dialog och konfliktlösning i 
organisationen är risken stor att den splittras. Om inte personalen känner sig delaktig i 
processen ökar risken för olika subgrupper, som kan leda till att osäkerhetsstadiet i 
förändringsprocessen manifesteras.25 
 
Samma författare pratar om tre nivåer av lärande. Dessa är; 

• Lydnad 
• Efterliknelse 
• Införlivande 

 

                                                 
22 Gunnarsson 1994 
23 Westberg 2001 
24 Westberg 2001, Westin Hellertz 1999 
25 Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991 
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Lydnad leder ofta till ögontjäneri och används som strategi för att undvika bestraffning 
och/eller få belöning. Lärandet i efterliknelsen innebär att man tar efter andras beteenden utan 
att egentligen göra någon egen reflektion. Genom införlivandet av ny kunskap tar man till sig 
nya synsätt och utifrån dessa kan man utföra handlingar på alternativa sätt. 
 
Dessa nivåer i lärandet är kopplade till olika utvecklingsnivåer i organisationen. Där 
beroendet och dikterandet hör ihop med lydnaden (nivå 1), efterliknelsen blir till konforma 
och regelstyrda organisationer (nivå 2). Slutligen kopplas införlivandet till demokratiska 
gruppbeslut (nivå 3). Den tredje nivån kan bara uppnås genom en samverkande strategi där 
parterna möts på lika villkor kring konfliktens/dilemmats innehåll. En öppen kommunikation 
som skapar tillit till varandra i organisationen.  
 
Den tredje nivån av demokratiska jämställda gruppbeslut är den som eftersträvas och påvisas i 
in- och genomförandearbetet med FIA-modellen. Det gör att det byggs upp förhoppningar hos 
personalen som är knutna till modellen. Från personalens sida på så sätt att det är möjligheten 
att påverka sin egen arbetstid så att den stämmer bättre med de önskningar som finns kring det 
egna privatlivet. Den andra förhoppningen är att få större möjligheter till medverkan och 
delaktighet i verksamhetsutvecklingen, på ett tidigare stadium än idag. Om detta bli en reell 
verklighet tror man att motivationen, orken och engagemanget i arbetet ökar.  Detta i sin tur 
kan leda till att man marknadsför det egna arbetsfältet så att det blir mer attraktivt och därmed 
blir mer konkurrenskraftigt vid framtida behov av nyrekrytering. 
 
För att detta skall komma tillstånd ser vi ett behov av att utveckla och förändra 
organisationens tidigare patriarkala hierarkiskt byggda strukturer för att skapa utrymme för 
nya flexibla lösningar.  
 
Genom att se möten med andra som en möjlighet till ökad kunskap får vi även möjligheter att 
växa i oss själva. På så sätt kan en organisation byggd på möten mellan människor, leda till en 
kvalitativt utvecklad och kreativ arbetsmiljö och organisation26. 
 
Tanken med mötet mellan människor och om allas delaktighet och medverkan på jämställda 
villkor, är även grundläggande för den interaktiva deltagarbaserade forskningsansatsen.27 
 

Den interaktiva forskningsansatsen 
Den interaktiva forskningsansatsen bygger liksom det sociala omsorgsarbetet på 
mellanmänskliga relationer och medinflytande. Dessa relationer bygger på tillit och en önskan 
om att ta del av varandras kunskap och erfarenheter. För att nå denna tillit och 
kunskapsdelning, krävs tid och utrymme för att bygga och utveckla desamma. Denna 
utveckling kommer till stånd i mötet och dialogen mellan de deltagande individerna. Detta 
fodrar att dialogen bygger på öppenhet, ärlighet och deltagarnas egen fria vilja. Ytterligare 
faktorer som är avgörande är tillgången till tid och rum för mötet.28 
 

                                                 
26 Pollack 1994 
27 Svensson et al 2002 
28 Svensson et al 2002, Westring Nordh 2001, 2002b, Härnsten 1999 
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”Jag” går in i dialogen för att erhålla kunskap och för att hitta eller forma mig själv i en 
enhet. Och ”du” gör detsamma, och därigenom bildar (skapar) ”vi” ett ”vi” som kan 
fortsätta en gemensam, ömsesidig kunskapsbildning.29  
 
Till skillnad från den mer traditionella forskningen inom framför allt medicinska - och vissa 
samhällsvetenskapliga traditioner, bygger den interaktiva forskningen på att man forskar med 
istället för på, om eller för dem forskningen gäller.30 

Den interaktiva forskningen har inslag av frigörande pedagogik på samma sätt som det sociala 
mobiliseringsarbetet och participatory action research (PAR) är bärare av. I dessa ansatser är 
det de demokratiska värdena som jämställdhet och allas lika värde som är den genom – 
gående basen.31 Den interaktiva forskningen bygger på att forskningen/verksamheten skall 
byggas underifrån. I all deltagarbaserad forskning liksom vid utvecklingsprocesser för övrigt 
måste man börja med att bygga upp tilltron människor emellan, visa på att alla har något att 
bidra med i processen.  Det gäller för alla att kunna både ta och ge. När tilltron till varandra är 
uppbyggd kan den gemensamma kunskapsbildningen få sitt rätta flöde.  
 
Människorna som är delaktiga i förändringsprocesser skall ha kontroll på den verksamhet som 
omfattas och som de är delaktiga i.32  
 
I den deltagarbaserade forskningen innebär detta att alla som är involverade i 
forskningsprojektet skall var med från dess start och var delaktig i utvecklingen av detsamma. 
 
Grundtanken med forskarens roll i den deltagarbaserade forskningen är att vi som forskare 
skall stimulera och möjliggöra kommunikationen mellan människor. Vi kan i olika lägen även 
fungera som katalysatorer i utvecklingsarbetet inom en organisation. 
 

Rollen som katalysator 
Vad står då begreppet katalysator för? För att finna en startpunkt i mitt tänkande kring detta 
begrepp gick jag till Bonniers lexikon från 1995. Här hittar jag begreppet katalys som 
beskrivs enligt följande; ”(av grekiska katalyein, upplösa), det fenomen som består i att 
reaktionshastigheten vid en process ökas genom närvaro av ett ämne (katalysator) som inte 
förbrukas vid processen”. ”Autokatalys innebär att ämnen som bildas vid en kemisk reaktion 
katalyserar fortsatt reaktion.”  

I dessa ord kan jag finna stöd för att forskaren i interaktiv deltagarbaserad forskning kan 
fungera som en form av katalysator. I och med att forskaren kommer utifrån och inte är en del 
av organisationen eller arbetsenheten kan forskaren se saker som man inte ser lika tydligt inne 
i gruppen. Man kan komma med förslag som inte hade haft samma grogrund om de hade 
kommit inifrån gruppen självt. Detta för att man i den ursprungliga gruppen har byggt upp 
oskrivna samtals- och beslutmönster. Just för att man kommer utifrån är man inte bekant med 
alla oskrivna lagar inom organisationen och/eller arbetsenheten. Det gör att man medvetet 
eller omedvetet kan överträda olika normgränser, som i sig kan vara det fenomen som ökar 
reaktionshastigheten i en process. Det som är viktigt när en sådan situation uppstår är att 
forskaren står kvar i processen, att man inte försvinner (förbrukas), utan fortsätter att 

                                                 
29 Molander1996 s.92 
30 Svensson et al 2002,  
31 Westlander 1999, Ronnby 1995 
32 Ronnby 1995 
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stimulera till dialog i organisationen/arbetsenheten. Dialogen öppnar för förändringar hos 
individen och därmed även för utvecklings- och lärprocesser. Det är viktigt att vi söker vägar 
där vårt förhållningssätt till andra människor och deras olika livsvärldar, erfarenheter och 
kunskaper öppna nya vägar att mötas. Kan vi finna dessa nya möjligheter kan organisationen 
öppnas för vardagslivets kunskapskällor i kombination med att gamla teorier tas till vara och 
nya teorier och handlingsmönster kan skapas.33  
 
Slutord 
I detta paper har vi försökt att på ett konkret sätt visa på hur några av de dilemman som har 
synliggjorts eller uppstått i samband med FIA-modellens in- och genomförande, kan användas 
för att skapa kunskap om de samma och därmed öppna möjligheterna för nya 
handlingsmöjligheter.  
 
Förändring och utvecklingsprocesser är inte något som bara flyter på. De måste ges näring 
och underhållas hela tiden. Detta för att processen skall fortsätta framåt. Det finns många 
risker till motsatta processer om inte människor i organisationen tas tillvara i utvecklings - 
arbetet och då redan på planeringsstadiet. Detta genom vår inneboende tröghet till förändring.  

 
Vi vet vad vi har men inte vad vi får 

 
Införandet av olika arbetstidsmodeller har för kommunen flera olika syften. Dessa har vi inte 
gått in på så mycket i detta paper men vi vill ändå i detta slutord visa på några olika syften 
som har synliggjorts. 
 
 
Styrande Faktorer           Förvaltningsnivå          Verksamhetsnivå               Personalnivå     
                              
Framtida personalbehov Förbättrade rekryterings -

förutsättningar 
Stabil personalgrupp  Större kontinuitet i 

personalgruppen 
Anställningsförhållanden Heltidsanställning/val av 

tjänstgöringsgrad 
Kontinuitet för boende Fast anställning, önskad 

tjänstgöringsgrad 
Bemanning Effektiv ekonomi Bemanning efter behov  Rätt bemanning vid rätt 

tillfälle 
Hälsa Sänkt ohälsotal Kvalitet för de boende Stabil personalgrupp – 

ökad arbetsglädje 
Arbetsmiljö Personal som trivs Rättsäkerhet, Trygghet Delaktighet, medverkan i 

möjliggörande arbetsmiljö 
    
Flexibel arbetstid Ökad flexibilitet – 

personal när de behövs 
Utrymme för individuella 
aktiviteter för de boende 

Möjlighet att planera egen 
arbetstid och fritid. Ett 
fungerande socialt 
liv 

 
Figur över olika faktorer och visioner med arbetstidsmodellers införande och hur dessa är 
knutna till desamma på olika nivåer i organisationen 
 
Dessa visioner borde i en organisation som tar vara på allas kunskap och erfarenhet i det 
konkreta utvecklingsarbetet kunna leda till ett så kallat vinn – vinn förhållande. Alla i 
organisationen får fördelar av den förändring och den utveckling som sker.  
 

                                                 
33 Brulin 1998, Gunnarsson 1998, Svensson et al 2002 
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Genom att vara med och skriva detta paper tillsammans har vi startat olika lärprocesser i oss 
själva. Genom att dela dessa med varandra och bearbeta dem i oss själva skapar vi utrymme 
för ytterligare kunskapsväxt. Denna process är inte alltid så lätt då den synliggör misstag som 
man själv gör och det kan göra ont. Men det är till sist och syvende så att det är bara sig själv 
som man kan ändra på. Genom detta mitt nya förhållningssätt kan jag medverka till att andra 
vågar/orkar förändra sina mönster. 
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