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per-erik ellströms forskning spänner över ett vitt fält och rymmer
frågor om lärande och kompetensutveckling, ledarskap, förändringsoch utvecklingsprocesser i organisationer, m.m. För att karakterisera
Per-Eriks kunskapsintressen går det att knyta an till ett perspektiv han
själv gärna anlägger, nämligen den möjlighet som ligger i att se arbetsplatsen som en arena för lärande, utveckling och förnyelse, snarare än
som enbart ett produktionsställe. Det är ingen överdrift att säga att
Per-Erik i hög grad bidragit till att etablera och utveckla pedagogisk
arbetslivsforskning i Sverige. Bidragen i denna publikation illustrerar
detta. De är skrivna av kollegor och samarbetspartners som vill visa sin
uppskattning för Per-Eriks insatser inom forskningsområdet.
Per-Erik började läsa juridik vid Uppsala universitet (1967), läste
sedan filosofi, psykologi och pedagogik. Efter avslutad grundexamen
(1970) började han parallellt arbeta som forskningsassistent i psykologi och i pedagogik och antogs också till forskarutbildningen i båda
ämnena. Han kom till Linköping hösten 1972, då verksamheten vid
pedagogiska institutionen inom filosofiska fakulteten startade upp på
allvar. Han arbetade dock kvar på psykologiska institutionen i Uppsala
på halvtid fram till 1974, då han fick tjänst som adjunkt i pedagogik
vid Linköpings högskola (från 1975 Linköpings universitet). Det var
en hel forskargrupp under ledning av Lars Bäckström som lockades att
”emigrera” från Uppsala till Linköping, förutom Per-Erik även bland
andra Carl Holmberg, Håkan Hult och Peter Nilsson. Samtidigt kom
från Umeå universitet Rolf och Ulla Holm (numera Riis) samt Glenn
Hultman. Per-Erik disputerade vid Linköpings universitet 1984, blev
docent 1991 och tillträdde professuren i pedagogik med inriktning mot
utbildning och lärande i arbetslivet 1998.
Under sin tid som professor vid Linköpings universitet har Per-Erik
i hög grad verkat som akademisk entreprenör och haft stor betydelse för
flera större satsningar. Per-Erik var en av de engagerade och drivande
personerna i ett informellt nätverk kring arbetslivsfrågor som startade
vid Linköpings universitet i slutet av 1980-talet. Han var också engagerad i NUTEKs DUP-program, som behandlade utveckling av arbete och
verksamhet i samband med drift och underhåll i processindustrin. Som
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akademisk entreprenör drev Per-Erik frågan om att bilda en centrumbildning för forskning kring hur människor samspelade med teknik och
organisation. Via ett långsiktigt basanslag från Rådet för Arbetslivsforskning kunde han starta CMTO, Centrum för studier av människa,
teknik och organisation, och var dess föreståndare. Under nästan 10 år
genomfördes flera breda mångvetenskapliga forskningsprojekt och ett
10-tal doktorander examinerades. CMTO blev en välkänd plattform för
arbetslivsforskning i Sverige under senare delen av 1990-talet och första delen av 2000-talet.
De olika samarbeten som etablerades under CMTO tiden blev sedan
grunden för en ansökan till VINNOVA om att bilda ett VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet. Det centrala temat för ansökan
var att främja utveckling av vad som kan kallas för ”den goda rörligheten” i arbetslivet. I hård konkurrens med flera framstående forskningsmiljöer, bland annat Chalmers och Karolinska institutet, beviljades
ansökan och 2006 startade Helix VINN Excellence Centre som det
första (och hitintills enda) VINN Excellence Centre inom arbetslivsforskning. Per-Erik var den givne arkitekten och ledaren. Med fokus
på flervetenskap, långsiktigt partnerskap, och interaktiv forskning har
Per-Erik, tillsammans med kollegor, lyckats etablera HELIX som ett
vitalt och innovativt inslag i svensk arbetslivsforskning och vi ser fram
mot ett fortsatt givande samarbete.
Boken Lärande i arbetslivet – möjligheter och utmaningar knyter an till
Per-Eriks bidrag inom den arbetslivspedagogiska forskningen. Boken
överlämnar vi, kollegor och vänner, som en gåva och hyllning vid en
festlighet den 16 juni, 2014.
			

Henrik Kock, Jörgen Eklund, Mattias Elg
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Värdet av reell
och formell kompetens
Per Andersson

i detta kapitel diskuteras begreppen reell och formell kompetens och hur dessa är relaterade till varandra. Speciellt läggs fokus på
hur den reella, faktiska, kompetens som utvecklas i olika sammanhang
ges erkännande och värde på varierande sätt, och hur den reella kompetensen även kan ”omvandlas” till formell kompetens genom sådana
processer som ofta kallas för validering. I detta sammanhang lyfts även
begreppen bruksvärde och bytesvärde upp för att ringa in vad det är för
slags värde som kunskap och kompetens har och tilldelas. Kompetensens värde relateras även till det som brukar betecknas kvalifikationer i
arbetslivssammanhanget. Kapitlet tar därmed bland annat sin utgångspunkt i den modell för yrkeskunnande som Per-Erik Ellström beskrev
1992, och som fortfarande är värdefull för att förstå värdet av reell och
formell kompetens.

Reell och formell kompetens
Kompetens är ett begrepp som har definierats på många olika sätt. En
definition som görs av Ellström (1992) är att se kompetens som …
en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift,
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga
det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet
erbjuder. (Ellström, 1992, s. 21, min kursivering)
Här innefattas inte bara kunskaper samt manuella, sociala och intellektuella färdigheter, utan även vilja, känsla och personlighet. Tillsammans
bidrar allt detta till handlingsförmågan i relation till en viss uppgift i ett
visst sammanhang. Med andra ord handlar kompetens med detta perspektiv om att kunna omsätta kunskap i handling i ett sammanhang.
Men man skiljer även på reell och formell kompetens. Vad är skillna-
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den? Den reella, eller faktiska, kompetensen är en generell beteckning
för den samlade kompetens som en individ har, alltså den kunskap man
har som man kan omsätta i handling i olika sammanhang. Var denna
kompetens har utvecklats kan man inte veta säkert. I utbildningssammanhang utgår man ofta från att kompetens är något som utvecklats
inom ramen för en viss kurs. Men kunskap och kompetens kan utvecklas i alla möjliga sammanhang – i vardagen, i skolan, på arbetet, i föreningslivet, i en studiecirkel, på universitetet etc. Och även om man
finns i ett utbildningssammanhang kan deltagarna mycket väl ha haft
större eller mindre delar av de kunskaper kursen ska ge redan innan den
påbörjades, eller ha utvecklat kunskaper parallellt med studierna. Allt
detta handlar om den reella kompetensen.
När det gäller formell kompetens så är det något annat. Med formell
avses att det handlar om kompetens som är dokumenterad i formella
termer: genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etc. Den formella
kompetensen handlar om att någon etablerad organisation har bedömt
och intygat att en individ har en viss kompetens. Det kan vara en utbildningsinstitution, en myndighet, en branschorganisation etc.
Reell kompetens och formell kompetens ses ibland som motpoler,
men det handlar snarare om två överlappande aspekter av kompetensen. Den formella dokumentationen av kompetensen bygger på en
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Figur 1. Reell och formell kompetens som olika aspekter av kompetensen, där ambitionen med validering och bedömning av reell kompetens är att de båda aspekterna ska närma sig varandra och överlappningen mellan dem öka. (Andersson & Danielsson, 2011, s. 5)
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bedömning, till exempel ett gesällprov eller en examination inom högskolan, som gjorts av vissa delar av individens faktiska kompetens vid
ett visst tillfälle. Med största sannolikhet är det dock stora delar av den
reella kompetens vi har som aldrig kommer att bli bedömd och översatt
till formell kompetens. Vi måste snarare ta som utgångspunkt att det
är omöjligt att genom olika slags bedömning ge en sann bild av en persons alla kunskaper eller kompetenser, utan strävan är att ge en så bra
bild som möjligt av vissa aspekter av kunskapen eller kompetensen. När
man gör bedömningar av kompetens är en strävan att reell och formell
kompetens ska närma sig varandra, eller med andra ord att de i större
utsträckning ska överlappa varandra (Figur 1).
Det livslånga lärandet innebär dessutom att individens reella kompetens förändras över tid, viss kompetens kommer att utvecklas med
tiden, till exempel genom övning och genom ökad förtrogenhetskunskap. Annan kompetens kommer att försämras eller försvinna, bland
annat på grund av glömska eller att kompetensen inte tillämpas. Detta
medför att den formella kompetensen efter en tid inte längre överensstämmer med den reella kompetensen i lika stor utsträckning som vid
det tillfälle då bedömningen har gjorts och den formella kompetensen
har definierats.

Bruksvärde och bytesvärde
Vad är då poängen med att tala om, definiera och bedöma reell respektive formell kompetens? Ett viktigt svar på den frågan är att det
handlar om att definiera två olika slags värden som kompetensen kan
ha – bruksvärdet respektive bytesvärdet. Att kompetens har ett bruksvärde betyder att den är värdefull för att den kan brukas, användas, i ett
visst sammanhang där den skapar ett mervärde. Då handlar det om den
reella, faktiska kompetensen som kan användas för att göra något. Att
kompetens har ett bytesvärde innebär att att man kan byta till sig något
i utbyte mot sin kompetens – en anställning, en utbildningsplats, lön
etc. Här är det i många fall den formella kompetensen som räknas – för
att komma in på en utbildning kan en viss formell kompetens krävas,
för att få arbete krävs i många fall en viss formell kompetens i form av
utbildning/examen.
Men det är även så att reell kompetens kan ha ett bytesvärde och att
formell kompetens kan relateras till bruksvärdet. Det är användningen
av den reella kompetensen som gör att en arbetsgivare i utbyte betalar
10
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lön till sina anställda. För att kunna utnyttja den reella kompetensen
och dess bruksvärde krävs ibland en formell kompetens – detta är fallet
både när det gäller tillträde över huvud taget till vissa reglerade yrken
där legitimation/certifiering krävs, och i vissa fall där särskilda arbetsuppgifter kräver att man har en viss formell kompetens för att få utföra
dem. Ytterligare ett tredje slags värde som inte kommer att behandlas
ytterligare här är egenvärdet – kunskap/kompetens kan ha ett egenvärde
för individen, vilket betyder att jag kan uppleva att det är värdefullt att
kunna något även om jag inte har någon direkt användning av det eller
kan byta till mig något mot att visa eller använda mina kunskaper.

Kompetens och kvalifikation
För att ytterligare nyansera diskussionen kring kompetensen och dess
värde lägger jag nu till ytterligare ett begrepp: kvalifikation.
”Kvalifikation” är ett begrepp som fokuserar på arbetet eller uppgiften,
i stället för på vad individen har ”i bagaget”. Det handlar då om vad det
är som krävs eller efterfrågas i relation till ett visst arbete eller en viss
uppgift. Man brukar tala om ”kvalifikationskrav”, vilket gör innebörden tydligare.
Kompetens

Kvalifikation

Formell kompetens

Efterfrågad kompetens

Utnyttjad kompetens
Faktisk kompetens

Den kompetens som arbetet kräver

Figur 2. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38).

Ellström (1992) använder de här begreppen – kompetens och kvalifikation – för att synliggöra olika aspekter av yrkeskunnande. Ovanstående
modell (Figur 2) lyfter fram fem skilda sätt att se på yrkeskunnandet
och belyser relationen mellan olika aspekter av kompetens/kvalifikation.
Modellen är användbar för att diskutera kompetensens värde, inte
bara i relation till yrkeskompetens och arbetsliv, utan även när det gäller
den kompetens som krävs och efterfrågas i ett utbildningssammanhang.
Kompetensen å ena sidan finns alltså hos individen. Modellen tyd
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liggör hur den formella kompetensen (den kompetens man har ”papper” på) sällan överensstämmer helt med den faktiska eller reella kompetensen (även om det finns överlappningar). Till exempel kan lärande
som sker i informella och icke-formella sammanhang, som arbetsliv,
vardagsliv och föreningsliv, leda till att den reella kompetensen utvecklas utöver den formella. Å andra sidan kan en arbetssituation som inte
bidrar till individens utveckling leda till att kompetensen inte vidmakthålls, och den reella kompetensen blir mindre än den man formellt
(och reellt) hade när en utbildning avslutades. Samma sak kan gälla om
man drabbas av arbetslöshet och inte får tillämpa det man lärt sig, eller
om man inte kommer in på den utbildning man har skaffat sig formell
behörighet till.
Ellström (1992) menar dessutom, utifrån de skillnader som finns
mellan vardagsliv och arbetsliv respektive skola och utbildning, att det
finns skäl för att se reell respektive formell kompetens som två skilda
typer av kompetens, vilka inte kan jämföras med kvantitativa mått.
Mot denna bakgrund kan man argumentera för att den reella
kompetensen skall betraktas, inte som högre eller lägre än den
formella, utbildningsrelaterade, kompetensen, utan snarare som
kvalitativt skild från denna kompetens. Av detta resonemang följer att man vid analyser av yrkeskunnande bör analysera och värdera individers reella kompetens utifrån den praktiska situation
där den tillämpas, snarare än utifrån kriterier knutna till formella
utbildningskrav. (Ellström, 1992, s. 40)
Man kan med andra ord fråga sig vad man ska utgå från när man värderar ”reell kompetens”. I vilken utsträckning är de formella krav som
är knutna till ett utbildningssammanhang relevanta i en bedömning av
lärande som skett i mer informella sammanhang? Går det att formulera
alternativa krav? Kanske skulle man tala om ”icke-formell” kompetens,
på motsvarande sätt som man talar om icke-formell utbildning, för att
beskriva kompetens som är bedömd och dokumenterad men i andra
och annorlunda termer än utifrån de formella och ofta utbildningsbaserade måttstockar som ofta kopplas till formell kompetens.
Kvalifikationskraven finns å andra sidan i arbetsuppgiften/på arbets
marknaden. På arbetsmarknaden efterfrågas viss kompetens, vilket ofta
innebär formell kompetens (betyg, bevis, behörighet, legitimation etc.).
När man söker en utbildning krävs ofta någon form av behörighet, vil-
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ken oftast formuleras som formella utbildningsmeriter, men det finns
även möjlighet i vissa sammanhang att hävda att man har en reell kompetens i relation till behörighetskraven. Den efterfrågade kompetensen
ska alltså förstås som den som har ett bytesvärde i förhållande till att få
ett arbete eller komma in på en utbildning. Denna efterfrågade kompetens överensstämmer emellertid sällan helt med den kompetens som
har ett bruksvärde, det som faktiskt krävs för att klara arbetsuppgiften
eller utbildningen. En formell behörighet är ingen garanti för att man
klarar uppgiften – i själva verket är det den reella kompetensen som är
avgörande.
Man kan då fråga sig hur kvalifikationskraven ska formuleras. I vilka
sammanhang finns det skäl för att ha specificerade kriterier och en noggrann bedömning i relation till dessa kriterier? Ska kraven handla om
formell eller reell kompetens? Ibland kan man kanske acceptera en
större variation när det gäller vilken kompetens som accepteras.
Vem ska exempelvis få möjlighet att arbeta inom ett visst yrke? Om
vi vill att fler ska få tillträde till utbildning och arbetsmarknad, oavsett
om detta motiveras med inkludering för att uppnå ökad social rättvisa
eller med kompetensutnyttjande för bidra till den ekonomiska utvecklingen, kan etablerade system behöva förändras. Det handlar om vilken
kunskap som ska räknas, och om i vilken utsträckning vi accepterar att
kunskap utvecklas i sitt sammanhang, att det inte alltid går att kräva att
kunskapen finns i förväg, innan man kommer in i sammanhanget. Kan
ingången bli ”bredare”, så att även den med annorlunda men relevant
kunskap får tillträde och sedan ges möjlighet att utvecklas på sina villkor?
Beroende på konjunkturen kan dessutom den på arbetsmarknaden
efterfrågade kompetensen variera. Å ena sidan kan det ibland krävas
eller efterfrågas mer omfattande kompetens än vad arbetet egentligen
kräver. När det är gott om arbetskraft kan arbetsgivarna passa på att
rekrytera personal som klarar mer än vad som krävs för tillfället. Vissa
arbeten kan å andra sidan kräva andra, kanske mer kvalificerade, kompetenser än vad som formellt krävs. Detta kan ha att göra med konjunkturen – att arbetsgivare vid brist på arbetskraft får ta den de får tag på
– men också med svårigheten att uttrycka faktiska kvalifikationskrav i
formella termer. En annan aspekt är att den kompetens som krävs kan
vara så specifik att man inte kan utveckla den någon annanstans än på
den arbetsplats det gäller. Då kan de formella kraven mer bli ett sorteringsverktyg för att hitta den som man tror har störst förutsättningar
13
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att kunna lära sig och sedan sköta de aktuella arbetsuppgifterna. I mötet
mellan kompetens och kvalifikation finns i slutänden den utnyttjade
kompetensen – den kompetens individen faktiskt har och som dessutom kommer till användning.

Validering
Validering är ett begrepp och en företeelse som ges varierande innebörd
i olika sammanhang, inte minst i olika länder, och som kan förstås utifrån olika teoretiska perspektiv (se t.ex. Andersson, 2010; Andersson &
Harris, 2006; Harris, Breier & Wihak, 2011). Dessutom används varierande beteckningar i olika språk och länder för det som kan inrymmas
i begreppet. När jag diskuterar ”validering” utgår jag inte från någon
officiell definition av begreppet, utan från en mer principiell definition
relaterad till innebörden i de begrepp som används. Denna definition
bygger på att jag ser validering i relation till det engelska begreppet
”recognition of prior learning”, erkännande av tidigare lärande. Validering handlar därmed om processer som ger erkännande åt det människor har lärt tidigare och ofta i andra sammanhang, och åt det de faktiskt kan – oberoende av vilka betyg eller annan formell kompetens som
de har. Inom detta perspektiv på validering innefattas även processer
som handlar om vad som på engelska betecknas ”prior learning assessment” och ”accreditation of prior (experiential) learning”. En annan
infallsvinkel på begreppets innebörd är att ”validering” kommer från
det latinska ordet ”validus”, som betyder stark eller mäktig. Validering
kan utifrån denna innebörd sägas handla om att hitta en persons kunskapsmässiga styrkor, vilket vi kan jämföra med ordet ”invalid” som för
tankarna till svagheter.
Även om man utgår från den mer principiella innebörden är denna
diskussion givetvis färgad av att den förs utifrån ett svenskt sammanhang och exempel från detta sammanhang. I Sverige har begreppet
validering använts sedan 1996 för att beteckna processer som handlar
om att på olika sätt bekräfta kunskapers värde. Men det finns också en
lång förhistoria med aktiviteter, till exempel skråväsendet med gesälloch mästarprov, och husförhören, där tidigare lärande och erfarenheter
getts erkännande, och som kan inrymmas i den principiella definitionen även om dessa inte benämnts just ”validering” (se t.ex. Andersson
& Fejes, 2010; Fejes & Andersson, 2007). På motsvarande sätt finns
även i dag företeelser som ryms inom ovanstående defintion av validering, även om den beteckningen inte används – det som nedan diskuteras som ”implicit” validering.
14
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Erfarenhet – lärande – erkännande
Erfarenhet är ett begrepp som ofta lyfts upp i relation till reell kompetens och validering – validering sägs då handla om att ge erkännande
åt tidigare erfarenheter. Frågan är vad som avses med erfarenheter i
det sammanhanget. Förmodligen har betoningen av erfarenhet att göra
med att tanken om ”experiential learning” eller ”erfarenhetsbaserat
lärande” (Kolb, 1984) har fått stort utrymme i utvecklingen av olika
former av validering. Tanken med validering är emellertid att ge erkännande åt kunskaper eller kompetenser som en människa har utvecklat.
Med andra ord – lärande har skett i ett visst sammanhang, kunskap/
kompetens har utvecklats, och detta ges erkännande. Men är då erfarenheter, i betydelsen att ha varit med i ett visst sammanhang, nödvändigtvis något som resulterar i lärande och kunskap/kompetens? Nej, det
beror snarare på hur deltagandet har gestaltat sig.
Här beror det förstås också på hur man ser på erfarenhet. John Dewey
är en av de pedagogiska förgrundsfigurer som utvecklat och teoretiserat innebörden i begreppet erfarenhet (”experience”) (se t.ex. Dewey,
1929). Man kan med Dewey tala om primära och sekundära erfarenheter. De direkta, primära, erfarenheterna innebär då inte nödvändigtvis något lärande i sig, medan de sekundära, reflektiva, erfarenheterna, som innefattar en dimension av bearbetning, sannolikt betyder
att någon form av lärande äger eller har ägt rum. Vad som blir viktigt
i valideringssammanhanget är att vara klar över vad man menar med
erfarenheter, och hur man synliggör resultatet av det lärande som olika
erfarenheter kan ha lett fram till. Erfarenheter i vardaglig mening betyder inte nödvändigtvis att det utvecklats kunskaper som kan valideras.
Men sekundära erfarenheter i Deweys mening kan sägas innefatta ett
lärande, vars resultat bör vara en reell kompetens som kan valideras och
ges erkännande.
Dessutom är det viktigt att problematisera vad vi menar med erkännande i detta sammanhang. Det man i första hand tänker på är förmodligen det formella erkännande som ligger i att en person får formella
meriter i form av poäng, betyg, examina etc. – och där bedömning och
validering av reell kompetens utifrån tidigare lärande kan vara en större
eller mindre del i underlaget. Men erkännandet kan även vara av mer
informell karaktär. Inte minst kan detta vara fallet i sammanhang där
begreppet validering inte används, men där tidigare lärande ändå ges
erkännande – vad man kan kalla för ”implicit validering” till skillnad
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från ”explicit validering”. Inte minst är sådana processer där kunskap
och kompetens värderas och ges erkännande på olika sätt vanliga i
arbetslivet (Berglund, 2010).

Erkännande och validering i olika former
Den reella kompetensen kan alltså ges erkännande på olika sätt. Ibland
handlar det om en mer formell och explicit validering som leder fram
till ett resultat uttryckt som en dokumenterad formell kompetens – ett
betyg, en legitimation, ett certifikat etc., som alltså har uppnåtts på
annat sätt än att genomgå hela den formella utbildning som normalt
sett krävs. Men det förekommer även validering som inte leder till en
strikt formell kompetens. Det kan handla om processer som synliggör
och ger erkännande åt tidigare erfarenheter och lärande men utan att
det resulterar i ett betyg eller motsvarande dokumentation. Den här
”icke-formella” valideringen kan till exempel innebära att man samlar
belägg på sin kompetens i en meritportfölj eller i ett CV (curriculum
vitae), en dokumentation som sedan kan bli underlag för bedömning
i ett senare skede, som i en anställningsprocess eller vid ansökan till en
utbildning.
Liknande ”icke-formell” validering kan även förekomma inom organisationer, där man har egna interna former för att synliggöra och dokumentera medarbetarnas kompetens. Sådana processer kallas dock oftast
inte för validering, vilket betyder att de snarast kan ses som ”implicita”
former för validering.
Den implicita valideringen, där själva begreppet validering inte
används som beteckning, men som de facto handlar om synliggörande,
dokumentation och erkännande av tidigare lärande eller reell kompetens, kan ta sig olika uttryck. Fyra aspekter på detta har identifierats
(Berglund, 2010; Berglund & Andersson, 2012).
För det första kan det handla om erkännande av kompetens som är
på väg in i en organisation, framför allt vid nyrekrytering av personal.
Den formella kompetensen kan då vara viktig som en grund, men dessutom, eller som alternativ, kan även den reella kompetensen ges erkännande och bli avgörande för vem som rekryteras och därmed får erkännande för sin kompetens i relation till de aktuella kvalifikationskraven.
För det andra handlar det om erkännande av kompetens som utvecklas
inom organisationen. Det informella lärande som sker i arbetet kan ges
erkännande på olika sätt. Det kan både ske informellt, till exempel i
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samtalet i arbetslaget där exempel på nytänkande och ”innovationer” i
arbetet uppmärksammas, och mer formellt på arbetsplatser med system
för att dokumentera de anställdas reella kompetens (jämför ovan om
icke-formell validering).
För det tredje kan det röra sig om att uppmärksamma kompetens
som är på väg ut ur organisationen. Om organisationen på olika sätt
vill ta vara på kompetensen hos de som är på väg att lämna arbetet,
exempelvis när det är dags att bli pensionär, innebär det också en form
av erkännande av den kompetens som har utvecklats i arbetet. Men här
är det också värt att uppmärksamma att det även kan finnas ett motstånd mot att lämna ifrån sig sina personliga kunskaper. ”Varför ska
jag avslöja mina hemligheter?” kan den tycka som inte fått erkännande
för sin kompetens tidigare, något som uppmärksammar vikten av att
ge erkännande och synliggöra värdet av den reella kompetensen. Men
det kan också finnas en medvetenhet om att det kan vara svårt att få
erkännande för och användning av sin specifika kompetens i ett annat
sammanhang, där det är annan kompetens som efterfrågas och krävs.
Det sistnämnda är då främst något som kan påverka valet om man överväger att lämna organisationen för ett nytt arbete. För det fjärde är det
värt att ytterligare uppmärksamma det som exemplet med obenägenheten att dela med sig av sin kompetens pekade på – att kompetensen inte
alltid synliggörs i en organisation. Det är i varje fall inte alla aspekter
av kompetensen som synliggörs och ges erkännande, vare sig det sker i
formella, icke-formella eller informella former.
Det sistnämnda, att endast vissa delar av människors kompetens synliggörs och ges erkännande, kan för övrigt jämföras med vad en grupp
fastighetsskötare gav uttryck för i samband med att deras yrkeskunnande skulle synliggöras genom validering. Vissa gav då uttryck för ett
kritiskt förhållningssätt med uppfattningen att man bara hade ”skrapat på ytan” av deras kompetens. Det fanns dock andra förhållningssätt också. Ett meritinriktat förhållningssätt satte fokus på bytesvärdet
och att valideringen handlade om bedömning och kontroll, medan
ett utvecklingsinriktat förhållningssätt innebar att man även uppfattade valideringen som ett tillfälle till lärande och personlig utveckling
(Andersson, 2006).
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Till sist
Här finns centrala utmaningar i relation till att erkänna och ge värde
åt såväl reell som formell kompetens. I en mening kommer man aldrig
att komma längre än att ”skrapa på ytan”, för vårt livslånga lärande utifrån omfattande erfarenheter innebär att de allra flesta av oss har ett så
brett kunnande att det endast är vissa begränsade delar som kan tänkas
bli uppmärksammade i formella bedömningar. Det handlar snarare om
att vi även behöver synliggöra och ge erkännande åt varandras kunnande på olika sätt, såväl formellt som mer informellt och personligt.
Inte minst handlar det om att synliggöra och värdera den kompetens
som faktiskt kommer till uttryck i handling – och som därigenom visar
sig ha ett bruksvärde – ständigt och inte endast när det är dags att lämna
organisationen.
När det gäller bytesvärdet finns också en utmaning i att meriten och
den formella kompetensen inte blir ett mål i sig utan ett medel. Som
ett medel för att uttrycka kompetens och ge underlag för till exempel
urval till utbildning och vid anställning har de formella meriterna sin
funktion. Det är svårt att tänka sig ett system utan formella meriter att
relatera till den efterfrågade kompetensen, om man ska ha någorlunda
effektiva och rättvisa urvalsprocesser där det inte enbart är sådant som
personliga egenskaper, kontakter eller släktskap som har ett bytesvärde.
Om man lyckas undvika fällan som ligger i att den formella kompetensen blir ett mål i sig finns det också förutsättningar för ett utvecklingsinriktat förhållningssätt. Då kan lärandet och utvecklingen av reell
kompetens med såväl bruksvärde som bytesvärde sättas i fokus och ges
erkännande.

18

värdet av reell och formell kompetens

referenser
Andersson, P. (2006) Caretakers experiences of RPL. Journal of Vocational Education and Training, 58 (2),
115–133.
Andersson, P. (2010) Provision of prior learning assessment. I: International Encyclopedia of Education 3rd
Edition, Vol. 1, s. 169–174. Redaktörer: E. Baker, P. Peterson & B. McGaw. Oxford: Elsevier.
Andersson, P. & Danielsson, M. (2011) Reell kompetens som resurs i högre utbildning? Högre Utbildning, 1
(1), 3–14.
Andersson, P. & Fejes, A. (2010) Kunskapers värde. Validering i teori och praktik, andra upplagan. Lund:
Studentlitteratur.
Andersson, P. & Harris, J. (Red.) (2006) Re-theorising the Recognition of Prior Learning. Leicester: National
Institute of Adult Continuing Education (NIACE).
Berglund, L. (2010) På spaning efter arbetsplatsvalidering: En studie av fyra organisationers synliggörande av
kompetens. Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
Berglund, L. & Andersson, P. (2012) Recognition of knowledge and skills at work – in whose interests?
Journal of Workplace Learning, 24 (2), 73–84.
Dewey, J. (1929). Experience and Nature, 2nd Ed. Chicago: Open Court.
Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv.
Stockholm: Publica/Norstedts Juridik AB.
Fejes, A. & Andersson, P. (2007) Historicising validation: The ’new’ idea of validation in Sweden and
its promises of economic growth. I: R. Rinne, A. Heikkinen & P. Salo (red.) Adult education – Liberty,
fraternity, equality? Nordic views on lifelong learning, s. 161–184. Turku: Finnish Educational Research
Association.
Harris, J., Breier, M. & Wihak, C (Red.) (2011) Researching the Recognition of Prior Learning. Leicester:
National Institute of Adult Continuing Education (NIACE).
Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experiences as the source of learning and development. Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall.

19

Produktmarkedsstrategier og læringen
på arbeidsplassen
Ingmunn B. Eidskrem

det viktigste målet for bedrifter er å produsere varer og tjenester på en måte som bidrar til å utvikle og akkumulere økonomisk
overskudd. Det innebærer at foretakene primært betraktes som produksjonsmiljøer basert på ytelses- og effektivitetskrav for virksomheten
sin, men samtidig utgjør de læringsmiljøer (Nijhof og Nieuwenhuis,
2008) som skal fungere under ulike betingelser. Det er særlig denne
siste forbindelsen jeg ønsker å fokusere på i denne artikkelen. Utgangspunktet er at en organisasjon befinner seg i omgivelser med konkurrenter, i en bransje med en bestemt endringstakt i kunnskaps- og
teknologiutviklingen, etterspørselsendringer m.m. Det betyr at organisasjonen har en bestemt kontekstuell tilpasning som angår marked
og konkurrenter, teknologi, produkter, kompetanse m.m. (Jackson og
Schuller, 1995; Ellström og Nilsson, 1997; Eidskrem, 2007). Bedrifter
vil derfor som følge av sin organisasjonskontekst i ulik grad vektlegge
og prioritere læring og kompetanseutvikling i sin virksomhet. Dette
kan bl. a. ha den konsekvensen at foretakene også i ulik grad tilbyr sine
ansatte formelle former for læring (Eidskrem, 2007; Ellström og Nilsson, 1997; Kock og Ellström, 2011).
Økonomiske og forretningsmessige drivkrefter spiller en betydelig
rolle for læringen på arbeidsplassen. Fuller og Unwin (2004) viser bl.a.
til forskning (Metcalf et. al., 1994; Bosworth et al., 2001) som indikerer
at ledelsens håndtering av konkurransedyktigheten og beslutninger om
produktmarkedsstrategier gir et teoretisk rammeverk for å forstå valgene
for hvordan arbeidet organiseres og hvilken form for ledelse som passer
osv. Sett i dette perspektivet innebærer det, som alt antydet ovenfor at
fordelingen av mulighetene for formell og uformell læring i arbeidsstyrken et resultat av hvordan spørsmålene om konkurransedyktighet og
produktmarkedsstrategi løses (Fuller og Unwin (2004). I denne artikkelen vil jeg bruke dette perspektivet for illustrere noen konsekvenser
for læringen i to bedrifter med forskjellig produktmarkedsstrategi. Med
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en produktmarkedsstrategi siktes det til foretakets strategi for å produsere bestemte produkter som antas å gi avkastning i bestemte markeder (Keep og Mayhew, 1996). Produktmarkedsstrategien forutsetter at ledelsen reflekterer over hvilke muligheter det er for økonomisk
inntjening ved å satse på bestemte produkter, rettet mot bestemte delmarkeder. I neste omgang har dette konsekvenser bl.a. for den kompetansen som trengs i foretaket. I den grad foretaket selv produserer produktene, vil dette medføre konsekvenser for organiseringen av arbeidet
og ledelsen av foretaket. Produksjonen av spesifikke produkter forutsetter visse typer teknologi, og kompetanser m.m. Dette har konsekvenser
for hvordan arbeidet i foretaket organiseres, hvilke kontrolltyper som
skal anvendes, hvordan arbeidsoppgavene skal utformes m.m. For å realisere produkmarkedsstrategien må potensielle kunder involveres som
produktkjøpere. Kunden er primært kunde i egenskap i relasjon til en
selger, og uten en slik gjensidig relasjon vil kunden som kunde opphøre å eksistere som samfunnsmessig foreteelse selv om menneskene
som innehadde i disse posisjonene selvsagt vil leve videre. Det er deres
samfunnsmessige posisjoner som opphører å eksistere. Dette dreier seg
mer spesifikt om posisjoner der den ene forutsetter eksistensen av den
andre for å være det den er, som for eksempel kjøper – selger, kapitalist – lønnsarbeider, lærer – elev osv. En slik relasjon kaller Bhaskar og
Sayer en intern (naturlig nødvendig) relasjon (se Sayer, 1992; Bhaskar,
1998). Dette betyr eksempelvis at relasjonen kunde (etterspørrer) – tilbyder utgjør en slik intern naturlig nødvendig relasjon. Det kunne vært
aktuelt å tematisere flere slike relasjoner i denne sammenheng, men jeg
begrenser meg her primært til denne ene for å illustrere mitt poeng
om produktmarkedsstrategiens betydning. Sett på denne bakgrunnen
er det rimelig å anta at produktmarkedsstrategien utgjør en av de viktigste bærebjelkene i foretakets eksistenslogikk, med sitt fokus på realiseringen av verdiene som skal skapes og faktisk skapes i foretakene. Produktmarkedsstrategien kan som sådan hemmes og fremmes av de måter
ledelsen i foretakene forholder seg til og takler konkurransesituasjonen,
endringstakten i teknologiutviklingen, kulturen, kompetansen, etter
spørselsendringer, konjunkturer m.m. for å kunne overleve. Sett i et
slikt perspektiv kan den formelle og uformelle læringen og andre kompetansetiltak være viktig.
I det følgende beskriver jeg læringspraksisen og dens betingelser i to
ulike oppdragstakende foretak. Det ene foretaket er et mindre IT-foretak som ikke har egne produkter, men satser på sin egen kompetanse
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og har et bredt markedsengasjement i fem ulike markedsgrupperinger.
Arbeidstakerne er høyt utdannede og har betydelige frihetsgrader i
arbeidet. Ledelsen er opptatt av å satse på læringen og opplæringen i
foretaket. Det andre foretaket er et plastforetak som er underleverandør
og produserer predesignede produkter som utgjør en delproduksjon for
et større foretak. Plastforetaket har en stor hovedkunde og noen få mindre kunder. Dette foretaket har heller ikke egne produkter, men satser
på at de skal ha en kompetanse som gir muligheter til å påta seg oppdrag i en ganske smal nisje, både hos den ene storkunden og de mindre
kundene, men foretaket har også et videre perspektiv på sin framtidige
virksomhet. Det er to grupper ansatte i dette foretaket, verktøymakere
som er fagarbeidere og sprøytestøpere som ved siden av sin øvrige kompetanse primært har fått intern opplæring. Disse to foretakene har vidt
forskjellige produktmarkedsstrategier og som en konsekvens av dette
befinner de seg også i vidt forskjellige organisasjonskontekster.
Med de to bedriftseksemplene ønsker jeg å vise hvordan produkt
markedsstrategien kan påvirke læringsbetingelsene i disse foretakenes
læringspraksis og læringsmiljø. Jeg skisserer i denne forbindelsen noen
av de organisatoriske rammer som danner betingelser for læringen
og læringsmiljøet. Hvor stor innflytelse ulike situasjonsfaktorene er
omdiskutert (Bourgois, 1984; Whittington, 1989). Her vil jeg, uten å
være for deterministisk, anta at rammefaktorer øver en viss innflytelse
på valgmulighetene i en organisasjon uten at behøver å være fullstendig determinerende. Det utelukker ikke at det kan være flere måter å
utvikle en læringspraksis innenfor rammene av en og samme organisasjonsstruktur og situasjonsfaktorenes betydning kan i prinsippet være
gjenstand for ulike tolkninger.
Selv om de to omtalte foretakene er ulike både hva angår produkter,
men også en rekke andre forhold, er de like når vi tar i betraktning at
ingen av dem har egne produkter, men satser utelukkende på å ha en
kompetanse og en organisasjon som er tilstrekkelig fleksibel til at de er
i stand til å møte kundenes behov innenfor de markedssegmenter som
de opererer i. Slik sett er de to foretakene fleksible på ulike måter. En
vesentlig forskjell mellom dem er at de er ulike ved at det ene foretaket
satser bredt mens det andre satser smalt og dette kan forstås som to ulike
strategier for å redusere usikkerhet på mht. den kompetansen og organisasjon som trengs i de to foretakene for at de skal kunne sikre seg oppdragene (Thompson, 1971). Etter dette avsnittet presenterer jeg noen
metodiske aspekter ved datainnsamlingen. Dette følges av en beskriv
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ende analyse av IT-foretaket og plastforetaket som hver på sin måte
illustrerer hvordan produktmarkedsstrategien påvirker deres læringspraksis.

Metode
Datainnsamlingen i IT-foretaket og plastforetaket ble gjort som del av
et doktorgradsarbeid (Eidskrem 2007) der også et mekanisk foretak
inngikk. Kriteriene for valg av foretakene var deres bruk av eksterne
og interne kurs. I følge EU-kriteriene defineres begge som små foretak
med henholdsvis 48 og 55 ansatte (Spilling, 2000). Framgangsmåten for
datainnsamlingen er den samme i de tre foretakene. Datainnsamlingen
bestod av et intervju med daglig leder og en representant for de ansatte
i IT foretaket. Det samme opplegget var det for plastforetaket, men det
”passet” aldri slik at jeg fikk snakke med fagforeningsrepresentanten i
plastforetaket hva nå enn grunnene til det kunne være. Intervjuene med
lederrepresentantene var dybdeintervju om temaer som hadde å gjøre
med læringen og kompetansen i foretaket, og intervjuet med ansattes
representant i IT-foretaket hadde karakter av å være en relativt åpen
samtale. I tillegg til intervjuene besvarte de ansatte et spørreskjema for
å komplettere bildet av læringen som fant sted i foretakene. Svarprosenten var henholdsvis på 79 % (N=30) og 63 % (N=33).

IT-foretaket – den brede
produktmarkedstrategien
IT-foretaket, etablert i 2001 og baserer sin virksomhet på oppdrag fra
eksterne kunder med 48 ansatte som samtlige hadde høyere utdanning
innenfor IT-fag fra universitet og høyskoler. Gjennomsnittsalderen er
31 år (Eidskrem, 2007). På intervjutidspunktet gjennomgikk IT-bransjen en omfattende restrukturering med flere konkurser og arbeidsløse
IT-arbeidere. Dette førte til en skjerpet konkurranse om oppdragene,
og ledelsen arbeidet systematisk med å skaffe oppdrag, både hos gamle
og eventuelle nye kunder ved å etablere nye forretningsområder. Foretaket leverer produkter innen programutvikling, prosjektledelse og strategisk
rådgivning. Dette er meget brede produktområder, og det er betydelig
variasjon i oppdragene. Dette innebærer variasjon som har betydning
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for læringen. Produktene produseres kun på oppdrag fra kunder. De
ovennevnte fagområdene favner vidt, og det ser vi av foretakets engasjement i fem markedsgrupperinger: 1) Handel og industri, 2) bank og
finans, 3) energisektoren, 4) helseregion Midt-Norge, 5) Det midtnorske markedet. Det tyngste engasjementet har foretaket innen bank og
finans. Den store bredden i markedsengasjementet kan tolkes som en
overlevelsesstrategi og betyr at foretaket tar oppdrag der de får innenfor dette brede spektret av markedsgrupperinger. På grunn av en høy
endringstakt i teknologiutviklingen og konkurransen vurderer ledelsen det slik at det nærmest er et permanent behov for oppgradering av
foretakets kunnskap. Daglig leder hadde et bevisst forhold til dette og
understreket at foretaket ville rimelig fort være ”out of business” dersom
denne biten ikke ble tatt på alvor. Av den grunn satset foretaket betydelig på utviklingen av de ansattes faglige kompetanse fordi han mente at
blant de ansatte kom jobbinnholdet, dvs. faglige biten øverst på prioriteringslisten, Derfor hadde ledelsen et sterkt fokus på det å drive faglig
utvikling som bl. a gjennom utviklingen av ”verktøykassen”. Fokuset
er både på kompetanseutvikling og medarbeidernes antatte behov for
interessante og utviklende arbeidsoppgaver (Eidskrem, 2007).

Relasjonen mellom ansatte og ledelse
De kvalitative og de kvantitative dataene indikerer at de ansatte i foretaket har betydelige frihetsgrader i arbeidet, og arbeidsoppgavene er
bredt definerte, komplekse og kompetanse-krevende med et antatt høyt
læringspotensial (Ellström, 1996; 2004). De ansatte deltar i strategiske
beslutninger og den framtidige utformingen av foretakets virksomhet
gjennom deltaking i beslutninger om investeringer og nyinnkjøp i foretaket, hvilke produkter som skal produseres og selges m.m. De tar selvstendige faglige beslutninger som angår arbeidet direkte i samhandling
med kundene og gjennom delegering (Eidskrem, 2007). Hvilken type
kontroll er det som anvendes i utformingen av IT-foretaket? Indirekte
kontroll som ifølge Watson (2003) innebærer at jobbene er vidtfavnende
og varierte og forutsetter betydelige frihetsgrader, dvs. en betydelig grad av selvregulering. Dataene tyder derfor på at indirekte kontroll
utgjør den dominerende kontrolltypen i organisasjonen. En betydelig
andel av de ansatte er også medeiere i foretaket og gjør foretaket fleksibelt i ulike situasjoner. Dette kan både sees om et tiltak som bidrar til å
skape oppslutning om ledelsen og dens policy og kan sees som en måte
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å legge til rette for en desentralisert form for kvalitetskontroll av arbeidet som er av en annen karakter enn det som er typisk for den hierarkiske styringen og direkte overvåkingen (Colbjørnsen 1989). Dette ser
dessuten ut til å være den foretrukne måten å realisere, fornye og utvikle
den aktuelle produktmarkedsstrategien på.

Foretakets produktutviklingsprosess
Foretaket har som nevnt ingen egne produkter, men derimot lagt et
betydelig arbeid ned i utviklingen av en ”verktøykasse” som gjør foretakets fleksibelt i forhold til ordrer fra kunder innen et bredt spektrum
av markedsgrupperinger. Med termen ”verktøykassen” siktes det til
foretakets operative kompetanse som de ansatte har med seg når de
arbeider ute hos kundene i prosjektene. Den oppgraderes to ganger i
året med ”kursing i egne verktøykasser” (daglig leder). Hensikten med
”verktøykassen” er at de ansatte skal ha en felles metodikk, grunnet på
erfaringer som de har gjort, og systemet Rational Unified Process (RUP),
og verktøykassen inneholder dessuten dokumentmaler med eksempler, prosedyrer og sjekklister. Det finnes dessuten fem ulike faggrupper
eller ”kompetansesentra” i foretaket på områdene:1) RUP/UML, 2)
prosjektledelse, 3) Microsoft/NET, 4) Java Open Source-spesialisering.
Det siste, 5) Sikkerhet IT, var et nytt fagområde og kompetansesenter i
foretaket.
Foretaket leverer i særlig grad IT-løsninger. De ansatte er med og
initierer og deltar i utviklingen av produktene gjennom samarbeid med
kunden. Utviklingen av produktet skjer ved at de ansatte (konsulentene) tar utgangspunkt i at kunden har en oppfatning av sine behov nå
og i framtiden, mens de ansatte selv på sin side bidrar med den tekniske
spesifiseringen og utviklingen av produktet fordi de kjenner teknologiens muligheter og begrensninger. Som lederen uttrykker det: De sparrer litt sammen om det og så kartlegger de forretningsprosessene eller
andre prosesser som kan legges ut på weben. En slik diagnostisering av
situasjonen utgjør en del av design- og produksjonsprosessen der mål,
metoder og resultat defineres. Hvert enkelt produkt består av en utvikling av ikke-standardiserte, ”skreddersydde” produkt – fra diagnosti
sering/behovsanalyse, til utvikling og testing, hele produktutviklingsprosessen.
Dette krever kommuni
kasjon med kunderepresentantene, og de
ansatte trekker betydelige veksler på kundens erfaringer og kunnskaper
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i arbeidet sitt. Med høyere utdanning innenfor ulike IT-områder har
de ansatte brede kunnskaper, ferdigheter og erfaringer på sine fagfelt.
De ansatte har tillatelse til å utvikle skreddersydde løsninger i samarbeid med kunden på ”en annen måte” enn anbefalt i ”verktøykassen”.
Dette indikerer at ”verktøykassen” primært utgjør hjelpemidler med
en understøttende og rådgivende funksjon, og derfor i mindre grad av
pålagte standardiserte arbeidsmåter. I samarbeidet med kundene har de
ansatte i IT-foretaket således mulighet til å utvikle kreative og potensielt innovative IT-løsninger. De erfaringene som opparbeides gjennom
slike løsninger, inkorporeres i ”verktøykassen” og blir i neste omgang
en del av foretakets praksisreportoar. Dette indikerer at det skjer læring
og at både kunnskapen og praksisen i organisasjonen endres over tid.

Formell og uformell læring
De ansatte i IT-foretaket får et beløp på kr. 40.000 til disposisjon kurs
og utviklingstiltak i året og har en betydelig frihet til å velge kurs, men
valget måtte autoriseres gjennom en personalsamtale med daglig leder
(Eidskrem, 2007). De ansatte oppfordres av daglig leder til å delta på
kurs. Den enkelte må lære seg nye ting som dukker opp innenfor foretakets fag- og forretningsområder. Det kan være nye produkter, nye
eller reviderte metoderammeverk eller det å gå inn på nye kunnskapsområder. Det finnes en mentorordning der mentorene særlig bistår og
veileder nye prosjektledere. Alle ansatte deltar i ett eller flere av kom
petansesentrene der det finner sted diskusjon og erfaringsutveksling.
Kursenes rolle sammen med diskusjonen og erfaringsutvekslingen i
kompetansesentrene, veiledningen fra mentorene og oppgraderingen
av ”verktøykassene” er direkte eller indirekte å støtte opp om arbeidet
og læringen i prosjektene. Dette er tydelig i ”springbrettperspektivet”.
Følgende sitat, men også andre sitater fra intervjuet med daglig leder,
indikerer tilsvarende synspunkt som det som er gjengitt.
”Læring i prosjekt. Det er viktigst… Læring gjennom erfaring. Så bruker vi egentlig kurs som springbrett for å komme over en terskel. Men vi
innser at et kurs er langt fra tilstrekkelig for å få den kompetansen som vi
trenger. Det er praktisk erfaring”.
Vi kan si at integreringen av ekstern kunnskap trigges av den formelle
læringen og realiseres i arbeidet gjennom den uformelle (resituerende)
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læringen. Poenget i ”springbrettperspektivet” er at den formelle lær
ingen ser ut til å fungere som en trigger, stimulans og støtte for den
videre uformelle resituerende læringen i arbeidet. Utføringen av
arbeidsoppgavene på grunnlag av ny kunnskap skjer gjennom to typer
resitueringsprosesser (jfr. Guile, 2002): Den første resitueringstypen
er knyttet til selve innøvingen av nye arbeidsoperasjoner og finner i
hovedsak sted like etter kurset der de ansatte har anledning til å konsultere mentorene og kollegaene i kompetansesentrene. I den andre resitueringstypen tar de ansatte med seg erfaringene fra det ene prosjektet
og anvender dem og forbedrer sin gjennomføring i det neste prosjektet
(jfr. Guile, 2002). Det er den andre typen av resituering dominerer i
IT-foretaket og praktiseres i særlig grad i tilknytning til den halvårlige
oppgraderingen av ”verktøykassene” hvor de fleste av organisasjonens
ansatte deltar på bedriftssamlingene. Denne typen resituerende læring
dermed antar en kollektiv karakter mht. utvikling av nye arbeidsmetoder
og praksis. Det er således er en indikator på at organisasjonen lærer.
Overføringen av kunnskaper og ferdigheter mellom ulike kontekster
som i de ansattes veksling mellom prosjektene er en effektiv å forbedre
kompetansen i problemløsing og de kommunikative ferdighetene (de
Grip, 2008) og innebærer faktisk overføring av kunnskap og erfaring
mellom prosjekter, mellom ulike kontekster. Hvilke typer resultater
rapporterer de ansatte?:
90 % av de ansatte oppgir at de ofte lærer seg nye ting
gjennom den daglige gjennomføringen av arbeidsoppgavene.
67 % opplever at de har muligheter til å prøve seg på nye og
mer utviklende arbeidsoppgaver etter hvert som de lærer seg
nye ting.
93 % oppgir at de får utnytte sine kunnskaper og ferdigheter i
arbeidet
87 % har deltatt på ett eller flere kurs.
90 % oppgir at de er enige i påstanden om at faglige
problemer løser de gjennom diskusjon.

Sistnevnte indikerer at det et ganske aktivt kollegialt fellesskap i ITforetaket. Om vi ser dette i sammenheng med at det i foretaket også er
en mentorordning utgjør kompetansesentrene og det kollegiale fellesskapet også viktig veilednings- eller coach-ressurser for dem som opplever faglige problemer. IT-foretaket klarer seg gjennom en vanskelig
periode i IT-bransjen uten å si opp en eneste medarbeider.
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Plastforetaket – den smale
produktmarkedsstrategien
Foretakets historikk indikerer at foretaket gått gjennom flere omstillingsprosesser. Når det gjelder utdanning så har en del av de ansatte,
verktøymakerne, videregående utdanning mens sprøytestøperne i foretaket har lav formell utdanning. De har imidlertid deltatt i intern opplæring i regi av foretaket siden det ikke fantes videregående opplæring
innenfor det aktuelle fagområdet på det tidspunktet det var aktuelt. På
intervjutidspunktet var det 55 ansatte i foretaket og gjennomsnittsalderen er 38 år og gjennomsnittlig tid i jobben var 8,6 år mens gjennomsnittlig tid i foretaket var 10,1 år (Eidskrem, 2007). Fra 1985 og utover
utviklet foretaket et kundeforhold til et større foretak som senere ble
plastforetakets hovedkunde. Fram til 1998 var foretaket i stor grad leverandør av tilbehør på telefoner, batterier og batterideler og bilholdere.
Delleveransene til tilbehør til mobiltelefoner hadde andre produsenter.
Dette endret seg, plastforetaket ble etter hvert en ren underleverandør
av tilbehør på mobiltelefoner. Slik sett har foretaket ingen egne produkter og er således avhengig av etterspørselen fra storkunden og noen
andre mindre oppdragsgivere. Dette dreier seg om produkter som er
predesignet fra storkunden, og foretaket inntar en rent utførende funksjon innenfor en forholdsvis smal nisje. Foretaket er ISO 9000-sertifisert
og har dessuten også en miljøsertifisering.

Utvikling av en ny teknologi for styrke
produktmarkedsstrategien
I 1998 gikk foretaket i gang med å utvikle en ny teknologi for tynnveggsstøping som gjorde det mulig å støpe i plast helt ned til 044 mm.
Gjennombruddet for denne teknologien fikk foretaket i mars 2000, og
dette representerte en milepæl. I 2003 var 80 % av produksjonen basert
på denne teknologien. Foretaket var også i gang med å videreutvikle
den nye sprøytestøpeteknologien og hadde et litt lenger perspektiv
på dette arbeidet. Intensjonen var å utvikle en ny nisje som foretaket
kunne arbeide innenfor. Med dette ønsket foretaket å ligge i forkant
av sine konkurrenter ved å utvikle og utvide sin produktmarkedsstrategi og slik styrke sin markedsposisjon. Den nåværende posisjonen som
underleverandør innebærer en underordning og betydelig økonomisk
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og finansiell avhengighet. Nestleder opplyste i intervjuet at foretaket
hadde ikke sagt nei til et eneste prosjekt fra storkunden. Det kan bety
at foretaket med sine ansatte har strukket seg langt noen ganger for å
klare det. Slik sett kan man si at det kjennetegnes av engasjement og
en stå-på-kultur. I forhold til storkunden virker det som om plastforetaket har tjent på det ved at det har vært i stand til å utvikle sin kompetanse og samtidig også opparbeidet tillit og goodwill hos hovedkunden. Implementeringen av den nye sprøytestøpingsteknologien bidro
til å forsterke dette. At foretaket har styrket sin kompetanse gjennom
oppdragene, kommer bl. a. til uttrykk ved at plastforetaket gradvis fikk
oppdragene med de mest avanserte produktene. I markedsføringen av
foretaket har ledelsen trukket betydelige veksler på at foretaket er forholdsvis lite og har en teknologi som i stor grad er omstillingsdyktig
i forhold til kundens krav og forventninger. I følge nestlederen er det
særlig dette som gjør dette foretaket fleksibel overfor storkunden sammenliknet med større foretak med en mer byråkratisk struktur og følgelig litt større problemer med å omstille seg. Produktene produseres i
både kortere og lengre serier.

Relasjonen mellom ledelse og de ansatte
Foretaket framstår som en liten og effektiv organisasjon som raskt
omstiller produksjonen til de nisjeprodukter som hovedkunden etterspør. I egenskap av underleverandør er foretaket hierarkisk underordnet storkunden, og samtidig avhengig av kunden for å overleve innen
en smal produktnisje. Dette stiller krav til foretaket. Det er ledelsen
som står for kontakten med hovedkunden, og produktene er på forhånd
spesifiserte. Produksjonen pålegger derfor foretaket krav om bestemte
prosedyrer knyttet til framstillingen av de predesignede produktene.
Ledelsen har ansvaret for innstillingen av maskinene og har gjort seg
sine erfaringer med dette, og deres anvisninger skal følges. I litteraturen
om organisasjonsdesign hevdes det at organisasjoner i denne type posisjoner tenderer mot å konsentrere beslutningsmyndigheten til ledelsen,
og mot å gjøre bruk av regler og reguleringer til intern kontroll (Mintzberg, 1983:146). Denne beskrivelsen ser ut til å stemme overens med det
som skjedde i plastforetaket. Vi kan derfor stille spørsmål om hvilken
type kontroll er det så som utformingen av arbeidsoppgavene bygger
på i plastforetaket? Dataene indikerer at betydelige innslag av direkte
kontroll og hierarkisk styring utgjør de dominerende trekk i den kon29
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trolltypen som praktiseres i plastforetaket. Ifølge Watson (2003) innebærer det at jobbene har karakter av å være repetitive og forholdsvis
snevre i sin karakter, samtidig som de er underordnet hierarkisk kontroll og overvåking. Beslutningsmyndigheten ligger hos ledelsen, og
arbeidsoppgavene er formaliserte. Verktøymakerne som er en gruppe
fagarbeidere med kompetanse til å endre innstillingene på maskinene,
men det er ledelsen som har bestemt hvordan dette skal gjøres. Dermed
er oppgavene til denne faggruppen begrenset og standardisert. Det er
lite rom for fleksibilitet siden produktene på forhånd er predesignet og
inngår i en delproduksjon hos kunden. Det betyr at de ansatte ikke har
noen form for samarbeid med kundene slik det eksempelvis skjedde
i IT-foretaket. Nestlederen legger derimot vekt på at fleksibilitet har
foretaket primært i forhold til hovedkunden. Med det siktes det som nevnt
til at foretaket er i stand til å tilpasse seg hovedkundens behov mht. hva
som skal produseres. Det er egne stillingsbeskrivelser for hver enkelt
ansatt med angitte arbeidsoppgaver og ansvarsområder i forhold til den
enkelte avdelingen, men omfatter også visse fellesfunksjoner der oppgavene strekker seg inn i mer enn en avdeling. Arbeidsinstruksene er forholdsvis detaljerte. De ansatte oppgir at de i liten grad deltar i strategisk
og andre beslutninger. Av de kvantitative og kvalitative dataene framgår det at arbeidsoppgavene kan antas å ha et begrenset læringspotensial, er formaliserte og av en utførende karakter. De kvantitative dataene indikerer imidlertid at de ansatte opplever at arbeidsoppgavene er
ganske varierte. Dette kan muligens ha sammenheng med at de omfatter visse fellesfunksjoner og at foretakets oppdrag er forskjellige.

Formell og uformell læring
I forbindelse med stadig mer utfordrende oppdrag foretok ledelsen
en vurdering av hvilken kompetanse foretaket har til å gjennomføre
prosjektet. Dette er en diskusjon som primært finner sted i foretakets
ledergruppe, som selv definerer behovet som følge av kontakten med
og signaler fra kundene og autoriserer sin beslutning om hvilken læring
som eventuelt er nødvendig. I den grad det gjennomføres noen form
for opplæring, finner den sted med innleide lærekrefter. I forbindelse
med implementeringen av den nye sprøytestøpeteknologien arrangerte
ledelsen flere kurs for alle de ansatte, også verktøymakerne for å oppgradere deres kunnskaper om sprøytestøping slik at hele foretaket kunne
gjøre bruk av den nye teknologien. Denne implementeringen er gjen30
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nomført som en typisk top-down-tilnærming.
Opplæringen var nøye planlagt og lagt inn i detaljert tidsplan med
gjennomføring som var avpasset i forhold til at den nye kunnskapen
skal tas i bruk i produksjonen, dvs. umiddelbart etter kursavslutningen.
Ledelsen hadde mao. et sterkt fokus på planlegging for å sikre resultatene av de ansattes opplæring. Det var derfor samtidig viktig hele tiden
å relatere den nye læring til utviklingen av den nye praksisen. Slik sett
var dette en bevisst og planlagt måte å integrere den formelle og uformelle læringen på. Når foretaket ser ut til å lykkes med dette, så kan
grunnen bl. a. være at læringen inngår i en strategi for å videreutvikle
hele foretakets produksjon, og således ikke noen rent individuell strategi for enkelte arbeidstakere (jfr. Ellström og Nilsson, 1997). Selv om
ledelsen i foretaket virket meget produksjonsorientert (Troye, 1993),
hadde ingeniørene i foretaket drevet et langsiktig utviklingsarbeid
innen tynnveggsstøping for å kunne bedre foretakets konkurranseevne
og sikre produktmarkedsstrategien på lengre sikt. Ledelsen var opptatt
av at det de ansatte lærte på kurset skulle de ”få begynne å jobbe med å
trene på eller praktisere innen kort tid”. Slik sett er ledelsen opptatt av at de
ansatte skal få praktisere det de har lært og at dette skal skje innen kort
tid etter at kurset er slutt, men det er også viktig å jobbe videre med det
de hadde lært på kurset. Nestleder i foretaket understreker:
”….det er klart at innen vår (bransje) med sprøytestøpingsteknologi eller
innen verktøybygging, så er det viktig at man kan fortsette etter kurset å
jobbe med det som man har fått opplæring i og nye innspill på ….”
Mye av foretakets satsing på opplæring skyldes at det på daværende
tidspunkt ikke fantes noen fagutdanning på det aktuelle fagområdet i
Norge, og foretaket måtte i denne forbindelsen leie inn lærekrefter fra
Danmark for å gjennomføre opplæringen. Den nøye planleggingen av
opplæringene indikerer at foretakets ledelse er opptatt av at de ansatte
faktisk tilegner seg det de går på kurset for å lære. Det samme gjelder
også påpekingen av at det legges til rette for at læringen skal fortsette
i tilknytning til jobben etter at kursene er avsluttet, og slik sett representerer en annen variant av ”springbrettperspektivet” som er nevnt
foran. Medarbeidere som viste seg dyktige fikk anledning til å søke seg
til videre opplæring. Nestlederen var også nøye med å understreke at de
som regel sender mer enn en person på kurs for at det alltid skal være
flere enn en som har de kunnskapene som formidles på kurset. Noen
resultater for plastforetaket:
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65 % av de ansatte oppgir at de av og til opplever å lære
seg noe nytt gjennom den daglige utføringen av arbeidet.
39 % oppgir at de får mer utviklende arbeidsoppgaver
etter hvert som de lærer seg nye ting.
76 % oppgir at de kan utnytte sine kunnskaper
og ferdigheter i arbeidet
26 % oppgir at de har deltatt på kurs utenfor foretaket
75 % er enige i påstanden om at faglige
problemer løser vi gjennom diskusjon

Foretaket har utviklet spisskompetanse både gjennom implementeringen av sprøyte
støpings
teknologien og ved gradvis å påta seg
mer utfordrende prosjekter. De ansattes kompetanse med unntak av
verktøymakernes er derfor meget bedriftsspesifikk og kan neppe brukes i det eksterne arbeidsmarkedet utenfor foretaket. Dersom foretaket eksempelvis må si opp noen av sprøytestøperne kan det føre til at
de oppsagte arbeidstakerne må omskoleres dersom de skal få seg nytt
arbeid i bygden der de bor. Selv om den spesialiserte kompetansen
utgjør et konkurransefortrinn for plastforetaket, kan den utgjøre en
potensiell kompetansefelle for de ansatte om de sies opp siden deres
kompetanse vil tilnærmelig verdiløs i det eksterne, lokale arbeidsmarkedet. Noe liknende ville neppe være tilfelle for de som eventuelt sies
opp i IT-foretaket.

Læring på organisasjonsnivå
Det som IT-foretaket og plastforetaket ser ut til å ha til felles i sin
læringspraksis, er at i begge foretakene er laringen basert pa en integrert læringsstrategi der formell læring i form av kurs er mer eller mindre
bevisst planlagt for å støtte de ansattes uformelle læringen i arbeidet
(Ellström og Nilsson, 1997; Svennson, Ellström og Åberg, 2004; Kock
og Ellström, 2011). Dette gjør disse to foretakene på litt ulike måter. I
IT-foretaket bidrar den integrerte læringsstrategien både gjennom den
kollektive oppgraderingen av ”verktøykassen” og den pågående resitueringen i og mellom prosjekter til en endring av de ansattes og organisa
sjonens kunnskap og praksis. Det tilsvarende ser vi i plastforetakets
implementering av sprøytestøpingsteknologien som endrer de ansattes
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kunnskap og arbeidspraksis. Slike endringer innebærer at læringen har
antatt en kollektiv karakter der arbeidsoppgavene endres og blir utført
på nye måter og med nye teknologier og kunnskap. På den måten griper
læringen således i hvert av de to foretakene over i det Ellström kaller
læringens strukturelle dimensjon (Ellström, 2004). Det betyr at de ansatte
reproduserer og endrer de dominerende arbeids
måtene, kunnskap,
praksis og rutiner som antas å eksistere uavhengig av hver enkelt ansatt,
men samtidig var det produkt av tidligere individuell og kollektiv handling, samhandling og læring (jfr. Ellström, 2004; Archer, 1995).

Avslutning:
To produktmarkedsstrategier:
To læringspraksiser
Som vi har sett er de to foretakene meget forskjellige, men har også
noen likhetspunkter bl. a. ved at ingen av dem egne har spesifikke
produkter, men satser utelukkende på å markedsføre sin kompetanse
overfor kundene som er en forutsetning for realiseringen av de verdier
som skapes i foretakene, dvs. en forutsetning for deres eksistens. ITforetaket har sin kompetanse gjennom prosjektene som de har påtatt
seg, der de ansattes utdanning, permanente skolering og de halvårlige
oppgraderingene av ”verktøykassen” også inngår. Plastforetaket har
sin kompetanse gjennom de ansattes kunnskaper og utvikling og videreutvikling av nye teknologier, og sist, men ikke minst de prosjektene
som er blitt gjennomført. IT-foretaket ser ut til å ha en mer fleksibel
produktmarkedsstrategi med nedslagsfelt i 5 ulike markedsgrupper
inger. Foretaket gjør bruk av fleksible teknologier som innebærer det kan
påta seg produksjonen av et vidt spekter av ulike produkter og involvere
kundene som medprodusenter (Troye, 1993). Foretaket satser på å ha en
breddekompetanse. Ledelsen drev på intervjutidspunktet et meget aktivt
markedsarbeid overfor eksisterende og nye kunder og gjennomførte i
den forbindelsen også strategiske prosjekter. Foretaket har ”flere ben å
stå på”, men jobbet hardt for å ta vare på gamle kunder og sikre seg nye.
Foretakets produktmarkedsstrategi gir et betydelig innspill til hvordan
arbeidet organiseres og forholdet mellom ledelse og ansatte organiseres
mht. beslutningsmyndighet og læringspraksis. Det virker som om foretaket bruker sin breddekompetanse til å sikre seg kunder og gjør det ved
å favne vidt i flere markedsgrupperinger. Sett med metaforiske øyne, gir
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IT-foretakets produktmarkedsstrategi visse assosiasjoner til er garnfisker
som opererer med en viss maskevidde ser ut til å favne så vidt at det
sikrer seg at det alltid finnes noen ”fisker” som havner i garnet. Realiseringen av produktmarkedsstrategien er derfor en viktig forutsetning for
den læringen som finner sted i IT-foretaket. I tillegg kommer foretakets
eget utviklingsarbeid i tilknytning til verktøykassen og arbeidet i kompetansesentrene.
Plastforetaket har på sin side en smal produktmarkedsstrategi med
en stor hovedkunde som viktigste avtaker og som foretaket konkurrerer
med andre om. Slik sett har foretaket sitt fokus på storkunden, samtidig som den søker å utvide sin produktmarkedsstrategi gjennom det
utviklingsarbeidet som ingeniørene driver. Produktmarkedsstrategien
ser som i IT-foretaket ut til å legge viktige føringer både på organiseringen av arbeidet, beslutningsmyndigheten og læringspraksisen. Plastforetaket har i stor grad fått sine oppdrag av den samme kunden og slik
utviklet sin kompetanse gjennom de oppdrag foretaket har fått. I følge
nestlederen har foretaket aldri sagt nei til noe oppdrag og har opplevd
å få stadig mer krevende oppdrag. Også denne produkmarkedsstrategien gir viktige indikasjoner på hvordan arbeidet organiseres. Plastforetakets produktmarkedsstrategi kan metaforisk sett betraktes som en
stangfiskerstrategi som prøver å få den ene ”storfisken” på kroken og har
etter hvert lært den å kjenne slik at den ser ut til å vite hvilket agn som
skal brukes for å ”sikre seg fangsten” (se Thompson, 1971). Dette danner i stor grad grunnlaget for læringen i plastforetaket, men resultatene
av dets eget utviklingsarbeid er også av betydning.
Produktmarkedstrategien i hvert av de to foretakene ser ut til å være
av stor betydning mht. å sikre seg kunder, men også mht. hvordan
arbeidet organiseres, og ledelsesform, hvilken kompetanse som trengs
osv. Begge foretakene selger sin kompetanse gjennom en ordrebasert
produksjon og synliggjør på den måten hvordan de realiserer sin produkt-markedsstrategi. Den er i begge tilfeller en viktig forutsetning
for deres læringspraksis. For begge foretakene er kunnskap både en
produksjonsfaktor og konkurransefaktor selv om sistnevnte er et mer uttalt
og utpreget trekk ved IT-foretakets produkter og læringspraksis. Dette
indikeres gjennom den relativt mer omfattende satsingen på læring og
kunnskap i sistnevnte foretak.
I IT-foretaket er arbeidsoppgavene bredt definert, kompetansekrevende og forutsetter betydelige frihetsgrader kombinert med høy grad
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av medbestemmelse som angår faglige spørsmål i foretakets relasjon
til kundene.. De ansatte i IT foretaket følger som regel produktet fra
diagnostisering/ kartlegging av behov og helt til produktet er ferdig og
testet. Dette byr på ekstra muligheter for læring sammen med kundene.
Læringspotensialet i arbeidsoppgavene kan antas å være høyt. I plastforetaket har ledelsen beslutningsmyndigheten og ansvaret for innstillingen og omstillingen av maskinene og arbeidsoppgavene relativt
snevert definerte. Siden det dreier seg om spesifiserte produkter i en
delproduksjon er det lite rom for fleksibilitet når det gjelder innstillingen og omstilling av maskinene, dvs. utformingen av produktene.
Det at en del av arbeidsoppgavene er avdelingsovergripende bidrar til å
gjøre dem noe bredere.
I plastforetaket er kompetansen forholdsvis smal og spesialisert og
beregnet på å framstille produkter som er ferdig spesifiserte uten noen
nærmere kontakt med kundene. De ansatte har en meget spesialisert
kompetanse, og det er ingeniørene i foretaket som står for det pågående utviklingsarbeidet. I IT-foretaket er det en bred kompetanse fordelt på fem ulike spesialområder, kompetansesentrene, er de ansatte
kan delta i mer enn en av faggruppene og samarbeider med kunden
om utviklingen og ferdigstillingen av produktene. I denne prosessen
utnytter de også kundenes kunnskaper og erfaringer og sammen med
kundene har de ansatte utviklet nye, kreative og innovative løsninger
som tas med i verktøykassen og blir dermed en del av alle ansattes faglige repertoar.
I IT-foretaket har hver ansatt et visst beløp pr. år til utviklingsaktiviteter og med-arbeiderne oppfordres til å delta på anbefalte kurs og
kan i betydelig grad i samråd med daglig leder bestemme hvilket kurs
de skal gå på. I plastforetaket er det ledelsen som bestemmer om og
hvilke kurs de ansatte skal delta på. Læringsintensitet målt med rapport
om hvor ofte de lærer seg nye ting gjennom den daglige gjennomføringen av
arbeidsoppgavene indikerer at IT-foretaket er noe mer læringsintensivt
enn plastforetaket.
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och lärande arbetsplats –
finns organisatoriska
förutsättningar?
Kerstin Ekberg

i detta kapitel diskuteras vilken betydelse arbetets organisering och arbetsvillkoren har för de anställdas möjligheter att bibehålla
och utveckla sin hälsa. Förutsättningarna för en hälsofrämjande arbetsplats är sammanflätade med förutsättningar för ett utvecklingsinriktat
lärande på arbetsplatsen. Arbetslivet genomgår omstrukturering och
organisatoriska förändringar med syfte att öka effektiviteten. En fråga
är under vilka förutsättningar organisatoriska förändringar bidrar till
hälsa och utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen och vilka förutsättningar som hämmar en utvecklingsinriktad och hälsosam arbetsplats.

Att ha ett arbete
Är det bra för vår hälsa och välbefinnande att arbeta? Mycket pekar på
att arbete utgör en stabiliserande och strukturerande faktor i människors liv. Identiteten skapas ofta utifrån arbete och yrkestillhörighet och
den egna självkänslan är för många nära kopplat till den ekonomiska
situationen för familjen. Marie Jahoda (1933) fann redan på 1930-talet
att den psykiska hälsan och den psykosociala livssituationen drabbades hårt av att stå utanför arbetslivet. Waddell och Burton (2006) har
senare i en omfattande systematisk översikt belyst frågan ”Is work good
for your health and well-being?”. De drar slutsatsen att ett arbete är det viktigaste medlet för att få adekvata ekonomiska resurser som möjliggör
att man kan vara aktivt delaktig i samhället. Arbete bidrar till viktiga
psykosociala behov, identitet, sociala roller och social status, och arbete
är bra för de flesta människors hälsa och välbefinnande. De som har
svårt att få tillträde till eller har svårt att fortsätta i arbetslivet tillhör
de grupper som har eller utvecklar sämre hälsa och som därför blir mer
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sårbara för olika former av påfrestningar i livet. Att ha ett arbete innebär dock inte att risken för att drabbas av ohälsa försvinner. Idag ser vi
en ökande trend av sjukskrivningar på grund av psykiska besvär. Finns
det ett samband med förändringar i arbetslivet? Hur kan vi i så fall förebygga ohälsa och främja förutsättningar för hälsa i arbetslivet?

Psykisk (o)hälsa
Andelen personer som sjukskrivs i olika former av psykisk ohälsa,
depression, ångest och stress-relaterade sjukdomar ökar i västvärlden.
Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett allvarligt hot mot individens
möjligheter att vara delaktig i arbetslivet. För både kvinnor och män är
det psykiska diagnoser och besvär i rörelseorganen som oftast leder till
längre sjukskrivningar. Med längre sjukfrånvaro ökar svårigheterna att
återgå i arbete. Bertilsson m.fl. (2013) beskriver i en kvalitativ studie
hur psykisk ohälsa påverkar individens upplevelse av sig själv och sin
förmåga att arbeta som att ”man blir som en gäst i sitt eget arbete”, det
vill säga man orkar inte engagera sig. Att arbeta trots att man har symptom på ohälsa kallas sjuknärvaro och har visats leda till större kostnader
för arbetsgivaren än sjukfrånvaro eftersom man är mindre produktiv.
Enligt OECD (2011) är sjuknärvaron hög hos personer med psykiska
besvär, de går till arbetet trots att de inte mår bra eller på grund av att de
inte ”ser” sina egna problem, vilket har konsekvenser för hur delaktiga
och produktiva de är i arbetet.
Arbetsförmågan upplevs som särskilt nedsatt i arbetssituationer som
innebär mänskliga möten, det vill säga i de yrken som har högst risk
att drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Både män och
kvinnor ha en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa i yrken som innebär att man arbetar med andra människor, till exempel lärare, hälsooch sjukvårdspersonal och personal inom vård och omsorg. Idag har
drygt var fjärde långtidssjukskriven i Sverige psykisk ohälsa som uppgiven diagnos på intyget. Kvinnor har en högre risk att sjukfrånvaron blir
långvarig, jämfört med män, oberoende av yrke. Även den självrapporterade psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga.
Psykisk ohälsa är ett problem som måste lösas för att implementeringen av EU’s strategi för ”Europe 2020”, som har som mål en hållbar
utveckling och inkluderande tillväxt, skall vara möjlig (McDaid 2011).
Det finns således en rad skäl till att det är viktigt för arbetslivet att
intressera sig för hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hur drabbade
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kan hjälpas tillbaka i arbete. Till dessa skäl hör betydelsen av att se de
psykosociala effekterna av förändringar i arbetsuppgifter och organisering av arbetet, betydelsen av ett inkluderande arbetsliv, betydelsen
av förutsättningar för en hälsosam utveckling av verksamheten, liksom
ekonomiska konsekvenser för verksamheten och för samhället.

Arbetsvillkor och psykisk hälsa
Under senare år har den epidemiologiska forskningen visat att organisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden bidrar till ohälsa, särskilt
psykisk ohälsa, på många arbetsplatser (Rugulies m.fl. 2012, FandinoLosada m.fl. 2012). Forskningen om psykosocial arbetsmiljö har sedan
många år, med utgångspunkt i den så kallade krav-kontroll modellen
(Karasek och Theorell 1990), visat att höga krav i arbetet kombinerat med lågt beslutsutrymme skapar arbetsförhållanden som leder till
olika former av sjukdom och till ohälsa, medan höga krav kombinerat
med stort beslutsutrymme skapar förutsättningar för lärande. Andra
forskare har visat att ansträngning i arbetet, kombinerat med bristande
belöning i form av respekt, återkoppling, och stöd från arbetsledare
och arbetskamrater, leder till sjukdom och ohälsa, den så kallade effortreward modellen (Siegrist 1996). Båda modellerna visar att höga krav
eller hög grad av ansträngning kan hanteras ganska väl förutsatt att
individen har handlingsutrymme och får respekt och socialt stöd. De
sociala förhållandena på arbetsplatsen är viktiga resurser för att buffra
mot eller förebygga stress. Vissa studier pekar på att många som drabbas
av psykisk ohälsa saknar eller har ett svagt socialt nätverk i sin omgivning (Fandino-Losada m.fl. 2012), vilket delvis kan bero på att psykisk
ohälsa bidrar till att den drabbade drar sig undan på arbetsplatsen eller
i privatlivet och undviker interaktion med arbetsledare eller kollegor
(Stoetzer m.fl. 2009). Den stora ansträngning som krävs för att upprätthålla fasaden i arbetet dränerar all kraft från det sociala och privata
livet, man drar sig undan relationer och sociala kontakter för att orka
med sitt arbete (Bertilsson m.fl. 2013).
Resurser beskrivs som de fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska faktorer i arbetet som minskar kraven i arbetet och därmed också
fysiologiska och psykologiska stressreaktioner, och som är funktionella
för att uppnå målen i arbetet. Till resurserna i arbetet räknas även förhållanden som stimulerar individens utveckling och lärande. Brister
i de psykosociala arbetsvillkoren kan uppstå då kraven i arbetet ökar
39

kerstin ekberg

samtidigt som resurserna för att hantera dessa krav minskar (Schaufeli
m.fl. 2009), till exempel på grund av rationaliseringar på arbetsplatsen,
eller då det uppstår problematiska interpersonella relationer. En systematisk litteraturöversikt om arbetsmiljöns betydelse för symptom på
depression och utbrändhet (SBU 2014) visar att i arbetssituationer med
små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, eller
om det förekommer mobbning eller konflikter i arbetet, ökar risken
för depressionssymptom. Risken för att utveckla depressionssymptom
eller utmattningssyndrom ökar också i arbetssituationer med bristande
medmänskligt stöd, om belöningen upplevs som liten i förhållande till
ansträngningen, och om man upplever osäkerhet i anställningen. SBU
rapporten visar också att personer som upplever goda möjligheter till
kontroll i det egna arbetet och som upplever att de behandlas rättvist
utvecklar mindre symptom på depression och utmattningssyndrom än
andra. Omfattande forskning pekar på att en viktig förutsättning för
god hälsa är det sociala sammanhang som arbetsplatsen eller arbetsgruppen utgör. Ett gott social klimat och socialt stöd innebär att andra
påfrestningar kan hanteras lättare och buffra mot stress. Att arbetsplatsen är en inkluderande, snarare än en exkluderande praktikgemenskap
skapar bättre förutsättningar för hälsa. Den negativa motpolen, utfrysning eller mobbing på arbetsplatsen, har kommit att bli en viktig och
allt vanligare psykosocial riskfaktor för ohälsa.
Globalisering och ökande krav på effektivitet har inneburit att
arbetslivet befinner sig i en ständig förändringsprocess, i hög grad influerat av Total Quality Management, Lean organisering eller New Public
Management. I Europeiska Working Conditions Survey (2010) indikerade mer än 50% av respondenterna i Sverige och i Finland att de
upplevt betydande omstruktureringar eller omorganisationer på sina
arbetsplatser under de senaste tre åren, i andra länder uppgav cirka20%
detta. Förändringarna går mot en ökande andel anställda i service- och
kunskapsekonomierna och i högteknologiska sektorer, och i Sverige är
förändringstakten hög. Implementering av nya organisationsstrategier
förändrar arbetsflödet och därmed vilka roller och uppgifter man får
som arbetstagare. Den organisatoriska utvecklingen med en ökad betoning på att reducera slöseri och att effektivisera tycks i viss mån har
inneburit en tveeggad utveckling till att vissa arbeten ställer krav på
individuell planering, ansvarstagande, problemlösning och initiativförmåga, ibland kombinerat med att man arbetar i team och är beroende av
andra och dels till en ökad rutinisering och fragmentering i vissa typer
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av arbeten, med preciserade och detaljerade beskrivningar av processer,
befattningar, procedurer och arbetsmetoder. I en systematisk litteraturgenomgång fann Westgaard och Winkel (2011) att effekterna av rationaliseringar på hälsa i allmänhet var negativa. Man fann dock att det
fanns ett antal modifierande faktorer i implementeringsprocesser som
kunde reducera eventuella negativa effekter på medarbetarnas hälsa.
Sådana modifierande faktorer var delaktighet i rationaliseringsprocessen, tillgång till information, vilket i och för sig är en nödvändig faktor för delaktighet, autonomi för grupper eller team, ett inkluderande
ledarskap med tydlighet avseende mål, transparens, dialog och omsorg
om de anställda, procedurell rättvisa och socialt stöd, med andra ord de
förutsättningar som främjar utvecklingsinriktat lärande och hälsa.
Förändringarna i arbetslivet tycks innebära en ökad individualisering. En organisation där individerna förutsätts vara relativt autonoma
innebär ett fokus på individen och hennes/hans prestation. Ett högt
engagemang i kombination med konkurrens och individuellt ansvar
där resultatet värderas och bedöms öppet, kan stimulera arbetstagare
till långa arbetspass utan återhämtning. Förtroendet från organisationen stärker självkänslan, och främjar de egna utvecklingsmöjligheterna.
Flera kvalitativa studier (Sandmark och Renstig 2010, Holmgren och
Dahlin Ivanoff 2004) visar dock att höga egna krav på prestation och
perfektionism i eller utanför arbetet har på sikt samband med ökad risk
att insjukna med psykiska besvär, att ”gå i väggen”.
Olika former av påfrestningar i arbetssituationen ökar således risken för psykisk ohälsa om det inte finns kompenserande resurser. I de
flesta arbetssituationer är det i ett samspel eller en interaktion mellan
den enskilde individen och förutsättningarna i arbetet som avgör hur
påfrestande arbetet upplevs. Enbart individuella faktorer eller enbart
arbetsplatsfaktorer förklarar inte utveckling av stressrelaterad psykisk
ohälsa. Individen befinner sig alltid i ett sammanhang, som hon/han
samspelar med. Om de inre eller de yttre kraven inte balanseras upp av
inre eller yttre stöd och resurser ökar risken för insjuknande och behov
av hjälp för att återupprätta de egna resurserna och förändra arbetseller livssituationen. Individen befinner sig alltid i sammanhang som
kan understödja eller hämma hälsan.
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Arbetslivets föränderlighet
Omstruktureringarna i arbetslivet har inneburit att arbetsuppgifterna
har förändrats för stora grupper, allt fler arbetar med uppgifter som
innebär att man har direkt kontakt med andra människor som i någon
mån är beroende av den service och de tjänster man erbjuder. Allt fler
av dessa grupper kallas numera kunder för att definiera rollerna. Man
är inte längre ”den sjukskrivne”, ”den arbetslöse” eller ”den gamle”,
man är kund vilket underförstått skulle kunna innebära att man kan
köpa dessa tjänster och att maktbalansen gentemot myndigheter eller
utförare förändrats. Privatiseringen av offentliga tjänster innebär
också att ”kunden”, det vill säga skoleleven, dagisbarnet eller personen
med symptom på ohälsa kan välja mellan olika aktörer på marknaden
som erbjuder de tjänster man eftersöker. Dessa förändringar innebär
att organisationerna som tillhandahåller service och tjänster arbetar
med förändrade styrstrukturer och ett tydligare behov att anpassa sig
till kundens intressen och behov. I praktiken kan det för den enskilda
arbetstagaren innebära en konflikt mellan verksamhetens mål och styrstrukturer och egna mål och värderingar. Tidsmässiga krav på produktion kan hindra att man kan utföra sitt arbete på ett ur egen synpunkt
tillfredsställande sätt.
Tidsmässigt luckras gränsen mellan arbete och fritid upp för många i
tjänsteyrken, de yttre tidsramarna för när arbetet skall utföras försvinner till förmån för en ökad flexibilitet som i princip inkluderar hela
dygnet. Individen själv blir den som sätter tidsgränserna. Även rumsligt sker stora förändringar som understödjer den tidsmässiga uppluckringen. Många arbetar i stora kontorslandskap, i ökande omfattning utan en egen arbetsplats, man tar den arbetsplats som är ledig. I
idén med kontorslandskap ligger också att alla inte förväntas vara på
arbetsplatsen vid samma tillfälle utan arbete hemifrån stimuleras, vilket ökar individens ansvar för att reglera sin tid och var hon/han skall
utföra sitt arbete. Arbetets krav, eller förväntad prestation, styr var och
när den anställde utför sitt arbete och kraven på individens flexibilitet och anpassningsförmåga har ökat, liksom kraven på självreglering. I
viss bemärkelse kan denna typ av arbeten sägas omfatta en hög grad av
beslutsutrymme och egen problemlösning, det vill säga förutsättningar
som anses vara ”goda” förutsättningar för hälsa. Samtidigt kommer
alltfler signaler om att kraven blir alltför höga, att alltfler drabbas av
ohälsa i dessa typer av arbeten. Förändringarna innebär att man läg42
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ger mindre vikt vid den sociala arena som arbetet normalt har utgjort,
vilket innebär att man inte har stöd från kollegor, inte kan lösa problem
tillsammans och man förlorar möjligheterna till ett kollektivt lärande.
Förändringarna kan även innebära att man förlorar överblicken och
inte längre ser sin roll i det större sammanhanget. Studier inom Helix
(Reineholm m.fl. 2013) visar att organisatorisk tydlighet är en viktig
bidragande faktor för bättre hälsa i arbetet.
Andra särdrag i arbetslivets omstrukturering involverar en ökande
andel tillfälliga anställningar eller projektanställningar. Denna typ av
anställningar syftar till att anpassa verksamhetens ekonomi till utmaningarna på den globala arbetsmarknaden, men en konsekvens för de
anställda är en ökad känsla av osäkerhet om anställningstryggheten och
svårigheter att planera sin vardag. I takt med att de mer flexibla och
kortsiktiga anställningarna har ökat minskar det ömsesidiga beroende
och åtagande, så kallade psykologiska kontrakt, som existerat mellan
arbetsgivare och arbetstagare i det traditionella arbetslivet (Sennet
1999) och som också återspeglas i Siegrist (1994) modell över psykosociala stressorer där ömsesidigheten i relationen utgör en viktig komponent för om individen mår bra och känner engagemang för arbetet eller
ej. Bristande ömsesidighet leder till osäkerhet om anställningens trygghet. Risken för ohälsa är betydligt förhöjd hos personer som ofta behöver oroa sig för ekonomin jämfört med dem som aldrig behöver oroa sig
över detta. Ekonomisk påfrestning och ekonomiskt tvång hör samman
med otrygghet och brist på kontroll över det egna livet, faktorer som
är kända för att vara starkt stressframkallande (Aronsson et al., 2005 ).
Systemet med tillfälliga anställningar eller behovsanställningar kan,
liksom den rumsliga uppluckringen, i någon mån ses som en paradox. I
dagens arbetsliv ställs höga krav på anställdas kompetens och förmåga
att se problem, analysera orsaker till problem och att åtgärda dem. Det
förväntas också att man som medarbetare skall bidra till verksamhetsutveckling och att man kan samarbeta med andra i team. Utvecklingsprocesser bygger på att öka de anställdas kunskap och överblick över
verksamheten, det vill säga att personalen skall ha en helhetsbild av hur
verksamheten fungerar och är sammansatt. Kompetensutveckling syftar till att individen skall öka sin förmåga till att ”medverka i systemet”
och kunna avgöra vilken insats som på bästa sätt gynnar det totala utfallet. Denna organisationsstrategi bygger på lärprocesser som benämnts
utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2001). Som behovsanställd ges
sällan möjlighet till att medverka i denna form av verksamhetsutveck43
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ling, istället riskerar många tillfälligt anställda att få arbetsuppgifter
som bygger på organisationsprinciper med preciserade och detaljerade
beskrivningar av processer, befattningar, procedurer och arbetsmetoder, det vill säga arbetets organisering minskar förutsättningarna för
lärande (Ellström 2001), och den anställde fokuserar på att utföra uppgifterna i enlighet med instruktionerna. Det finns således en risk att
delar av arbetskraften inte får möjlighet att medverka i ett mer utvecklingsinriktat lärande. Dessa arbetssituationer innebär också att många
av de faktorer som är väsentliga för den psykosociala arbetsmiljön, som
delaktighet, social integration, transparens saknas.

Hälsofrämjande arbetsplats –
en lärande arbetsplats
Enligt en EU-rapport ligger nödvändiga förutsättningar och drivkrafter för utveckling av hälsosamma organisationer i kvaliteten på ledarskapet, roller, värderingar, kultur och normer på arbetsplatsen, och
delaktighet i organisatoriskt beslutsfattande.(Anttonen m.fl. 2008).
Viktiga hälsodeterminanter på arbetsplatsen är, enligt samma EU-rapport, transparens i beslut och processer, kontakt mellan de olika avdelningarna i en organisation, tillit och samarbete och överensstämmelse
mellan de anställdas värderingar och verksamhetens uppgifter och mål.
En hälsosam organisation karakteriseras också av social trygghet, stabilitet, god kvalitet i sociala kontakter på arbetsplatsen, empowerment på
arbetsplatsen, professionalitet och relationella eller sociala färdigheter
(soft skills).
Dessa karakteristika för en hälsosam arbetsplats kan teoretiskt relateras till Wenger’s (2000) begrepp Community of Practice (CoP), på
svenska kallat praktikgemenskap. En praktikgemenskap är en grupp av
människor som har koppling till varandra genom gemensamma intressen och som utvecklar sin identitet genom de relationer de utvecklar
då de deltar i gruppens aktiviteter. En praktikgemenskap utvecklar sin
egen kultur och sitt kommunikationssätt över tid och medlemmarna
lär genom att observera och interagera med kollegor. En lärande praktikgemenskap bygger på att det finns tillit mellan medlemmarna, men
Li m. fl. (2009) menar att alltför täta band mellan medlemmarna kan
bli exkluderande och hindra integration av nya medlemmar. En dysfunktionell praktikgemenskap kan bli en ”klick” där relationen mellan
medlemmarna blir alltför stark och leder till att gruppens medlemmar
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inte heller vågar stå upp för egna idéer och lära nytt. En funktionell
eller mogen praktikgemenskap kan å andra sidan utgöra en viktigt
arena för kollektivt och individuellt stöd och lärande och ömsesidighet
i att uppfylla verksamhetens mål och i utvecklingen av den. Ledarskapet spelar en stor roll för att en mogen och funktionell praktikgemenskap utvecklas. Lärande bygger på ett deltagande i vardagens aktiviteter
på arbetsplatsen, på öppenhet för idéer och för interaktion med andra
arbetsgrupper (Felstead m. fl. 2009). En praktikgemenskap blir en bas
för hur man lär sig att tillämpa ny kunskap i praktiken och ger förutsättningarna för medlemmarna avseende delaktighet, initiativförmåga,
problemlösning, det vill säga de viktiga förutsättningarna för utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2001), som också är de centrala förutsättningarna för hälsa. Ledande stressforskare (Siegrist 1994) visar att
social interaktion, att bemötas med respekt och att känna sig rättvist
behandlad, är viktiga determinanter för att bibehålla hälsa. En fungerande praktikgemenskap ger arenan för att dela kunskap och lärande
(Li m.fl. 2009) och Cobb m.fl. (1996) menar att praktikgemenskapen
är medlet för att individer skall lära, förutsatt att det finns en ömsesidig
respekt och tillit till varandra i gruppen.
De teoretiska utgångspunkterna i Wenger’s begrepp ligger nära teorier om hälsopromotion. Hälsa och hälsopromotion ses som en konsekvens av individuella och kollektiva handlingar och finns inbyggt i det
dagliga arbetet, hälsa är således inte enbart en individuell faktor. Enligt
Ottawa Charter (WHO 1986) är hälsa definierat som ” en resurs i vardagslivet, inte livets mål.” Hälsopromotion förutsätter inte att det finns
ett hälsoproblem, enligt Nordenfelt (1987) innebär hälsa att en individ
har handlingsförmåga och handlingsutrymme att uppnå sina vitala mål.
Detta rimmar väl med Ottawa Charter som betonar att hälsopromotion är en process som gör det möjligt att individuellt eller kollektivt ta
kontroll över och förbättra sin hälsa genom att påverka sin omgivning
och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet. Hälsopromotion beskrivs som ett samspel mellan individen och omgivningen. Rütten och Gelius (2011) diskuterar
hälsopromotion som ett samspel mellan de sociala strukturerna eller
förutsättningarna i individens vardagsliv och handlingsförmåga som
det beskrivs i Ottawa Charter (bygga, skapa, stärka, utveckla, omorientera). Enligt dessa författare bygger all hälsopromotion på handlingsförmåga som också ett viktigt resultat av hälsopromotion. Även enligt
Nutbeam (1998) syftar hälsopromotion till att:
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”strengthen the skills and capabilities of individuals to take action and
the capacity of groups or communities to act collectively to exert control
over the determinants of health” (p 28).
Han betonar härigenom betydelsen av gruppen eller kollektivet som
en viktig arena för hälsopromotion, det vill säga en praktigemenskap,
och att en väsentlig grund är att stärka individers, men också gruppens
skicklighet och förmåga att agera för att utveckla eller bibehålla hälsa.
Som tidigare har belysts har faktorer som delaktighet och beslutsutrymme, socialt stöd och social klimat på arbetsplatsen, respekt och tillit
visats vara väsentliga faktorer för hälsa, med andra ord att arbetsplatsen
utgör en funktionell praktikgemenskap.

Möjliggörs arbetsplatslärande och hälsa
i moderna organisationsformer?
Med dessa teoretiska utgångspunkter kan vi reflektera över vilka konsekvenser globalisering, omorganisationer och rationaliseringar i arbetslivet innebär för lärande och hälsa. Ledare/chefer utsätts under omorganisation för nya krav, de har nya roller som innebär att vara coacher
och stimulera lärande och utveckling. Lundqvist (2013) visade i sin
avhandling att särskilt första linjens chefer behöver stöd för att hantera
sin uppgift. Ledaren i den platta organisationen är normbärare i större
utsträckning än i den traditionella hierarkiska organisationen. Detta
innebär också att det ställs nya krav på medarbetarna i organisationen.
De ansvarsområden som tidigare var klart avgränsade, kan framstå som
otydliga och gränslösa, eftersom förutsättningarna för arbetets utförande allt mer individualiseras.
En kärnfråga för moderna organisationer är de anställdas kompetensutveckling. Personalen bör utvecklas i takt med organisationen, det
vill säga ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutbildning, något som
kräver både tidsmässiga och andra resurser. Den kompetensutveckling
som nya organisationsformer kräver är dock inte detsamma som utbildning. Kunskap måste tillämpas för att bli kompetens. Detta innebär att
verksamhetsutveckling som sker i symbios med lärande i arbetet (se
Ellström 2001) och som innebär möjligheter till återkoppling, utvärdering, reflektion och korrigering av handlande är nödvändig. Den individuella/personbundna kompetens som krävs i lärande organisationer
bygger i hög grad på personligt initiativ (Frese m.fl. 1997), ett begrepp
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som är nära besläktat med entreprenörskap, båda begreppen omfattar
användandet av produktiva, kreativa och aktiva strategier för att hantera problem som uppstår i arbetssituationen, det vill säga en hög grad
av handlingsförmåga. Initiativförmåga innebär emellertid enligt Frese
att man dessutom vågar agera utöver normer och direktiv och att man
driver nya idéer.
I begreppet kompetens ingår emellertid inte enbart lärande eller
kunskap, utan även social förmåga, självförtroende som möjliggör
egna initiativ, och copingförmåga som gör det möjligt för individen att
hantera olika påfrestningar eller utmaningar på ett konstruktivt sätt.
En individ har inte alltid handlingsförmåga, även om arbetet erbjuder
handlingsutrymme, om hon saknar den kunskap eller det självförtroende som krävs (Ellström 2001), eller om de organisatoriska förutsättningarna hämmar hennes förmåga att utnyttja resurserna i arbetet
(Fagerlind m.fl. 2014).
En ökad fokusering på individuell prestation och individuellt ansvar
innebär att det kan uppstå ett klimat på arbetsplatsen där symptom på
ohälsa negligeras, både av de anställda själva och av arbetsledarna. Varje
arbetsledare har många underställda och befinner sig i ständiga prioriteringskonflikter mellan produktions- och personalansvar. Få arbetsplatser har utvecklade strategier för att hantera tecken på ohälsa, inte
heller har man tidsmässiga resurser att ”omhänderta” anställda som
sviktar i någon bemärkelse. Samspelet mellan arbetets och den enskilde
individens förutsättningar kan variera och leda till att höga krav i olika
avseenden för vissa individer är stimulerande, medan den för andra är
belastande. Det innebär att ledaren har en viktig uppgift i att identifiera
sådana skillnader. Ellström (2001) diskuterar sådana variationer bland
annat i termer av lärande resurser. Individen behöver ha tillgång till
tid för lärande, kunskap om arbetsuppgiften och om arbetsprocessen
och en beredskap eller motivation för att lära. Om kompetenskraven i
arbetet inte är i balans med individens förutsättningar ökar risken för
upplevelser av stress och ohälsa.
Att främja hälsa i arbetslivet har länge varit en ambition med diffusa
medel och mål. Vanligen har interventioner inriktats på att ändra de
anställdas livsstil, sluta röka, gå ner i vikt, öka den fysiska aktiviteten,
äta nyttigare, etc. Denna typ av åtgärder är givetvis alltid värdefulla,
men når i allmänhet fel målgrupper, de som redan är engagerade och
motiverade för en hälsosam livsstil. Hälsofrämjande aktiviteter blir ofta
isolerade eller perifera i relation till arbetsplatsens dagliga aktiviteter,
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de är sällan integrerade i arbetsplatsens existerande strukturer och processer (Breucker 2001). Arbetsgivaren representerar en organisation
som inte med säkerhet har på sin agenda att främja hälsa, eftersom organisationen i allmänhet har ett annat primärt mål; att producera varor
eller tjänster/service i någon form. Om utvecklingsinriktat hälsofrämjande arbete inte ingår i de beslutsfattande processerna och i fördelning
och prioritering av resurser inom organisationen riskerar sådana frågor
att ignoreras. Självklart finns det dock en stor variation i hur man hanterar utvecklingsinriktat och hälsofrämjande arbete inom olika organisationer, då även människosyn och ledarstil har betydelse för hur man
tar sig an dessa frågor.
Att medvetet prioritera lärande- och hälsofrågor då kraven på effektivitet tvingas fram av ökad globalisering, konkurrens, teknisk utveckling och en kunddriven marknad kan uppfattas som svår. Behoven av
snabba förändringar innebär att man behöver organisera produktionen
så att den snabbt kan anpassas till marknadens eller kundernas flexibla
krav. Detta kräver i sin tur organisatoriska principer som kan hantera
komplexitet och som bygger på att de anställda har ansvar och delaktighet i problemlösning och utveckling (Weick & Quinn 1999). Organisationsförändringar följer emellertid sällan en fastlagd plan. Strategisk
organisationsutveckling innebär att man fokuserar på de organisatoriska resurserna genom att ledning och anställda tillsammans utvecklar
en gemensam förståelse och en gemensam referensplan för handling. I
lärande strategier ses förändring som ett mönster av ständiga modifikationer av arbetsprocessen och en social interaktion som utvecklas då
man hanterar ovanliga händelser i det dagliga arbetet (Ellström 2003).
Ellström (2004) fann att framgång i förändringsprocesser bygger på
ett lärande i det faktiska arbetet, vilket i sin tur bygger på att ledning
och anställda har en gemensam vision. För att möjliggöra detta krävs
ett aktivt samspel mellan olika nivåer i organisationen, ett givande och
tagande som understödjer utvecklingen av gemensamma mål, målinriktade handlingar och regelbunden uppföljning och feedback. En studie av införandet av ”Lean production” på ett sjukhus (Womack m. fl.
2005) visade att införandet underlättades bland annat av att man sökte
skapa ett innovativt klimat där man vågade pröva nya idéer i arbetet och
att ledarna ”kom ner på golvet” vid behov. En annan studie inom Helix
visar å andra sidan att om ledarna inte engagerar sig i förändringsarbetet så stoppas effektivt det utvecklingsarbete för att främja hälsa som
eftersträvats (Gustavsson & Ekberg, 2014).
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Betydelsen av en hälsofrämjande arbetsplats och
arbetsplatslärande för återgång
i arbete för sjukskrivna
Både sjuknärvaro och sjukfrånvaro innebär kostnader för verksamheten. Arbetsplatsen har en stor betydelse för sjuknärvaro, liksom om
och när en sjukskriven medarbetare kommer tillbaka i arbete. Dels har
arbetsledaren en betydelsefull roll som dirigent för hur man förhåller
sig i arbetsgruppen gentemot en medarbetare som kanske har förändrats i olika avseenden på grund av sin sjukdom, dels har arbetskamraterna en stor betydelse, ett stödjande socialt klimat är en viktig förutsättning för att återgång i arbete skall lyckas. Flera av våra studier visar
att arbetskamrater ofta tar ett mycket stort ansvar för att hjälpa kollegan
tillbaka i arbete, man anpassar till exempel arbetet och tar över en del
arbetsuppgifter periodvis, medan arbetsledare ofta är geografiskt eller
organisatoriskt långt borta och förlitar sig på att arbetsgruppen sköter
anpassningar. Arbetsledare upplever att man inte har tid att aktivt hålla
i processen. Flera studier visar att arbetsledare känner stor osäkerhet i
hur man skall bemöta framför allt medarbetare med psykiska besvär,
denna osäkerhet kan ibland leda till att bemötandet inte blir det bästa
och man ger sig inte tid att skapa goda förutsättningar för en bra dialog.
Produktionskraven måste hela tiden prioriteras och tiden räcker inte till
för att också hantera återintegration av sjukskrivna medarbetare. Betydelsen av en fungerande praktikgemenskap för återintegrationen, där
såväl ledare som kollegor och den sjukskrivne involveras i lärande- och
utvecklingsprocessen har hittills inte studerats. En fungerande återintegration ställer krav på att det ges tid för samtal, en kontinuerlig dialog
mellan de olika aktörerna och med den sjukskrivne där man diskuterar
mål och åtgärder. Att skapa förutsättningar för en sådan dialog innebär också att man skapar förutsättningar för lärande och kompetensutveckling om hälsa i verksamheten. Att kommunicera om hinder och
möjligheter, att diskutera möjliga åtgärder, innebär för arbetsledaren
och arbetskamraterna en ökad kunskap om klimatet på arbetsplatsen
och om kraven i arbetsuppgifterna i relation till medarbetarens förutsättningar och behov. Ett sådant lärande kan också innebära att andra
sjukskrivningar kan förebyggas.
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Konklusioner
Utvecklingsarbete som syftar till att främja hälsa i arbetet är i princip
sammanflätat med förutsättningar för utvecklingsinriktat lärande i
arbetet. Till dessa förutsättningar hör kvaliteten på ledarskapet, roller, värderingar, kultur och normer på arbetsplatsen, och delaktighet i
organisatoriskt beslutsfattande, det vill säga de drivkrafter som formulerades i EU-rapporten av Anttonen m.fl. (2008). Dessa förutsättningar
skapar de psykosociala arbetsvillkoren på arbetsplatsen som har betydelse för hälsa och lärande. De påverkar också graden av transparens
i beslut och processer, hur kontakten mellan de olika avdelningarna i
en organisation utvecklas för att främja spridning av lärande, tillit och
samarbete och hur god överensstämmelsen mellan de anställdas värderingar och verksamhetens uppgifter och mål blir. En förutsättning
för en hälsosam organisation är social trygghet, stabilitet, god kvalitet
i sociala kontakter på arbetsplatsen, empowerment på arbetsplatsen,
professionalitet och relationella eller sociala färdigheter, det vill säga en
positiv och mogen praktikgemenskap (Wenger 2000), som också utgör
en viktig förutsättning för utvecklingsinriktat lärande.
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Arbetsmiljö och lärande
i lean och kvalitetsutveckling
Jörgen Eklund

frågan om vilka konsekvenser lean och kvalitetsutveckling får
för arbetsmiljö och lärande är avgörande för de anställdas acceptans av
dessa koncept, men också avgörande för konceptens systemeffektivitet.
Hur dessa samband ser ut har behandlats i ett flertal artiklar (Landsbergis, 1999; Westgaard och Winkel, 2007; Hasle et al., 2012; Adler and
Borys, 1994; Adler and Cole, 1995; Appelbaum, 1996). Inriktningen
på förändringarna och den kultur som finns i organisationerna synes
spela avgörande roll för utfallet. Samtidigt finns det anledning att mera
i detalj studera dessa samband. Det finns också studier som har kopplat
ihop arbetsförhållanden och lärande. Utifrån definitioner på vad som
karaktäriserar det goda arbetet har lärande och möjligheter att utvecklas lyfts fram som viktiga faktorer (Thorsrud, 1969). Detta kapitel syftar till att beskriva olika konsekvenser som kan uppstå för lärande och
arbetsmiljö i samband med att organisationer inför lean eller initierar
kvalitetsutveckling i sin verksamhet. Ett andra syfte är att koppla dessa
konsekvenser till de förändringsansatser som genomförs.

Metodansats
Underlag till detta kapitel har kommit från litteratursammanställningar
kring artikelns frågeställning samt från egna fallstudier i organisationer
som infört lean eller olika kvalitetskoncept (Brännmark och Eklund,
2013; Rapp och Eklund, 2003, 2007; Eklund et al., 2013; Karltun et al.,
1998; Halvarsson et al., 2013; Lindskog, 2014). Här ingår dels litteratursökningar i vetenskapliga databaser, Scopus, Ergonomics abstracts
och Emerald. Andra reviewstudier har identifierats, och referenserna i
de insamlade studierna har lagts till. Vidare har böcker som behandlar
artikelns frågeställningar inkluderats. Ingen specifik definition av vad
som betraktas som lean har gjorts i de egna fallstudierna, utan organi52
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sationens egen definition på lean eller kvalitetsutveckling har använts.
Således har en bred definition använts för den egna empirin till detta
kapitel. De datainsamlingsmetoder som använts i dessa studier är enkäter, intervjuer, dokumentstudier och observationer. Organisationerna
ingick i olika program eller forskningsprojekt, så metoderna har varit
olika mellan dessa program eller projekt.

Resultat
Verktygsanvändning. I en sammanställning av olika verktyg eller delkoncept som används i lean har Langstrand (2012) beskrivit 33 sådana
verktyg. En slutsats som Langstrand (2012) drog av denna sammanställning var att det är en stor skillnad mellan olika författares syn på
vad som är lean och ingår i leankonceptet. En annan slutsats som man
kan dra utifrån denna sammanställning är att det finns både organisatoriska verktyg och tekniska/ekonomiska sådana. I figur 1 har de organisatoriska verktygen markerats med fet stil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

•

Kaizen/Ständiga förbättringar
Ställtidsreduktion
Just in Time
Kanban (Behovsstyrd produktion)
Poka yoke (Felsäkring)
Heijunka (Produktionsutjämning)
Standardiserat arbetssätt
Visuell styrning
5S (Ordning och reda)
Andon (Visualisering av problem)
Liten batchstorlek
Tidsstudier
Eliminering av slöseri
Lagerreduktion
Leverantörssamverkan
Taktad produktion
TPM/Förebyggande underhåll

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jidoka/Autonomation
Statistisk processtyrning (SPS)
Teamorganisation
Bemanningsreduktion
100% inspektion
Layoutjusteringar
Hoshin kanri (Måldelning)
Förbättringsgrupper
5 varför (Grundorsaksanalys)
Värdeflödesanalys/flödeskartläggning
Utbildning
Delaktighet
Flexibel bemanning
Ledtidsreduktion
Process synkronisering
Produktionsceller

Figur 1. Leanverktyg enligt Langstrand (2012).
Organisatoriska verktyg är markerade med fet stil

I kvalitetsområdet finns också ett antal verktyg. Många av kvalitetsområdets och leanområdets verktyg är tänkta att användas av de personer som själva arbetar i verksamheten. Verktygen är relativt enkla att
lära sig, men kräver ofta en introduktion och viss träning. På detta sätt
skapar verktygsanvändningen en delaktighet i utvecklingsarbetet och
de skapar också lärande kring inte bara verktygsanvändningen utan
också kring förutsättningar och förhållanden i den egna verksamhe53
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ten. Vissa andra verktyg är tekniska/ekonomiska verktyg som främst
används av experter inom organisationen. Här finns således en risk att
användningen av dessa verktyg distanserar sig från de anställda och att
det därmed kan uppstå konflikter kring verktygsanvändningen och
dess konsekvenser. Ett exempel på detta är tidsstudier. När tidsstudier
används som ledningens metod att rationalisera genom att öka arbetstakten eller sänka ackorden så är detta naturligtvis konfliktskapande.
Men om tidsmätningarna används med andra syften och om de inte
påverkar lönen eller arbetsintensiteten så kan tidsstudierna bli accepterade lättare. Detsamma gäller också om de anställda mäter tider själva,
har egen kontroll över mätningarna och själva använder resultaten i sitt
eget utvecklingsarbete med syfte att eliminera arbetsmoment som inte
ger kundnytta. Rent generellt kan man se att verktygsanvändning i vissa
fall ger förutsättningar för de anställda att påverka sin arbetsmiljö, och
att det skapas förutsättningar för lärande.
Utifrån en genomgång av hur svenska organisationer brukar påbörja
sitt arbete med lean (Brännmark, 2012) så kan man se att de oftast
använder sig av följande verktyg: 5S (5 steg för ordning och reda), Daglig styrning, Visualisering, Ständiga förbättringar, Värdeflödesanalyser,
Utbildning via leanspel, SMED/ställtidsförkortning. Dessa verktyg är
som synes i huvudsak organisatoriska verktyg. Kvalitetsutvecklingsansatser liknar till stor del de leanansatser som genomförs. Ofta är det
delkoncept så som kundfokus, ständiga förbättringar, delaktighet, kvalitetscirklar, problemlösningsaktiviteter, standardisering, processorientering, teamarbete och ledningsarbete. Vidare finns många olika sätt
att införa eller implementera dessa system. Vi kan i vår forskning se att
målet, innehållet, implementeringssättet, kontext och organisationens
historik har stor betydelse för resultaten.
De fall som vi har beforskat där organisationer inför lean visar påtagligt olika konsekvenser för arbetsmiljön och för förutsättningarna
för lärande. I vissa organisationer försämras arbetsmiljö och lärandemöjligheter, medan i andra organisationer ser vi förbättringar. Ofta
hänger arbetsmiljön och möjligheter till lärande och utveckling ihop.
På samma sätt beskriver forskningslitteraturen en splittrad bild. Flera
av de böcker som publicerats inom området har en påtagligt positiv
syn på konsekvenserna, medan andra böcker och vissa fackliga rapporter lyfter fram en klart negativ bild på konsekvenserna för arbetsmiljö
och lärande. Det synes också vara en klar diskrepans mellan de teoretiska beskrivningarna av lean (av vad lean enligt teorin borde vara) och
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beskrivningarna om hur lean tillämpas i arbetslivet. Synen på lean tycks
också vara mer sociotekniskt influerad i de skandinaviska länderna. I
genomgången nedan görs försök att beskriva både de konsekvenser som
erhålls av de organisationer som arbetar med lean på ett sätt som ger
ett positivt utfall och organisationer som arbetar på ett sätt som ger ett
negativt utfall.
Ledningsarbetet i lean beskrivs ofta som ett coachande ledarskap. Detta
innebär att ledarna har en lärarroll och coachar sina medarbetare för
att utveckla dem på ett systematiskt sätt. Ett sätt är att ledarna ställer frågor för att på detta sätt uppmuntra till eftertanke, reflektion och
egen insikt hos medarbetarna. Vidare är tanken att genom att inte ta
över ansvaret för frågeställningarna, så låter ledarna sina medarbetare
ha kvar ansvaret så att de kan lära av sina beslut, och också bibehålla
engagemang och ägarskap av sina lösningar. Dessutom är också ledarskapet uppbyggt på principen ”train the trainer”, dvs. att ledare först
blir utbildade av sina ledare och sedan lär ut denna kunskap till sina
medarbetare. En av ledarnas viktigaste uppgifter är att utveckla sina
medarbetare och utveckla nya ledare genom att kontinuerligt träna och
utmana dem. Detta system paras med principerna för ledarrekrytering,
där ledare främst rekryteras från den egna organisationen bland personer som har lång och gedigen detaljkunskap om den verksamhet som
denne är satt att leda. Dessa personer har selekterats starkt genom att
systematiskt blivit tränade på sina ledaruppgifter och gjort en stegvis
karriär där de breddat sin kompetens genom att arbeta på olika avdelningar, men också fördjupat sin kompetens. Personlighetsaspekterna så
som ledaregenskaper och ambition att utveckla sig är mycket viktiga för
att få göra karriär som ledare (Liker, 2012).
Rother (2013) pekar på att en av de viktigaste faktorerna som bidragit till Toyotas framgångar är att de skapat tankesätt för hur förbättringsarbete skall bedrivas kontinuerligt. Att lära ut dessa tankesätt är
några av de viktigaste uppgifterna för ledarna. Just arbetet med att
utveckla system, processer, arbetssätt och metoder för att ge tydlighet
är en av ledarnas viktigaste uppgifter. I andra organisationer har ledarskapet i praktiken blivit mer av att ledningen aktivt styr och kontrollerar arbetsutförandet på ett traditionellt sätt, utan delaktighet av de
anställda. Detta sistnämnda sätt skapar inte så goda förutsättningar för
en god arbetsmiljö och det skapar ej heller utrymme för lärande. En
ledare måste agera utifrån värdegrunden i lean, dvs. att verka för en
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ständig förbättringskultur och att själv agera med respekt för individen.
Ytterligare en väsentlig faktor i lean ledarskap är att ledarna ska vara
närvarande i verksamheten och tillbringa mycket tid där.
Ständiga förbättringar har blivit ett koncept som tillämpas i många olika
typer av organisationer, så som organisationer som är influerade av
sociotekniken, kvalitetsrörelsen och lean. Ständiga förbättringar kan
genomföras i alla typer av organisationer som bygger på att de anställda
ska vara aktiva i arbetet. Vidare är det en fördel att ständiga förbättringar kan genomföras utan att hota organisationsstrukturen, och
resultaten är avsedda att ge förbättringar åt alla viktiga intressenter,
ledning/ägare, kunder och anställda.
I praktiken kan ständiga förbättringar genomföras på många olika
sätt, med varierande resultat. I ett exempel från ett medelstort tillverkande företag infördes ett förslagssystem med syftet att förbättra produktionen och samtidigt få ökad grad av delaktighet och engagemang
(Axelsson, 2000; Eklund, 1998; Rapp och Eklund, 2002; Rapp och
Eklund, 2007). Förbättringsförslag uppmuntrades på flera olika sätt.
Under den första tiden gick kvalitetschefen, som var ansvarig för systemet, runt i produktionen och pratade med de anställda om olika problem som de stötte på. Därefter uppmuntrade han de personer som lyfte
fram problem att komma fram till ett förslag till lösning. Han hjälpte
personerna att fylla i förslagsblanketten som infördes i systemet. Ledningen strävade på detta sätt efter att få så hög grad av delaktighet bland
de anställda. Alla typer av förslag tilläts, även arbetsmiljöförbättringar
tillsammans med förbättringar av produkter, produktion, arbetsorganisation och miljö.
Ledningen önskade att erhålla många förslag. Initialt var det småstegs förslag, och man utvecklade systemet för snabb feedback på förslagen inom 48 timmar, snabb implementering av godkända förslag, små
belöningar med en biobiljett för varje inlämnat förslag. Förslagssystemet skulle ses som en rolig och lustfylld aktivitet, så på personalfester
firade man goda förslag och att systemet fungerade väl. Avsikten var
också att öka andelen gruppförslag, och bl a gav man samma belöning
för varje gruppmedlem om förslagen lämnades in av en grupp. Skälet
till detta var att ledningen ansåg att gruppförslag blev bättre än förslag
från enskilda personer. Dessutom så diskuterades förslagen i gruppen så
att gruppen kom fram till ett konsensusbeslut, samtidigt som ägarskapet till lösningarna blev starkare.
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En erfarenhet var att komplexiteten av förslagen ökade med åren.
Blanketterna blev bättre ifyllda och förklarade lösningsförslagen bättre.
Förslagen blev också mer innovativa och hade en bättre helhetssyn.
Detta visar att det skedde ett påtagligt lärande och reflektion bland de
anställda i flera avseenden.
Det var viktigt att belöningar gavs till alla personer i gruppen när ledningen önskade en högre andel gruppförslag. Individuella belöningar
hade motverkat detta. Andelen godkända förslag varierade något över
åren, och låg mellan 50 % och 70 %. Analyser visade att aktiviteten att
lämna in nya förslag minskade om andelen godkända förslag var mycket
låg eller mycket hög. Detta betyder att en balanserad andel avslag var
positiv för uthålligheten att lämna in förslag.
Företagets förslagssystem var aktivt under en 10-års period, då företaget köptes upp av en större konkurrent och fabriken lades ner. Under
denna period hade antalet förslag per person ökat, och deltagandegraden hade höjts till omkring 80 % av de anställda. En orsak till att systemet varit hållbart under så lång tid var att systemet utformades så att
alla var vinnare på det. De anställda kunde förbättra sin arbetsmiljö,
de lärde sig nya saker och de fick olika former av belöningar. En annan
orsak till hållbarheten var att en eldsjäl introducerade systemet och fick
upp intresset för det. När denne slutade trädde en annan person in som
ny eldsjäl och fortsatte driva systemet vidare. När denne slutade klev en
tredje eldsjäl in. De nya eldsjälarna hade lärts upp inom företaget och
på olika sätt deltagit i förslagssystemet. Här skedde en annan typ av
lärande, som hade med kulturen i företaget att göra.
Internationella och svenska studier om ständiga förbättringssystem
konfirmerar också den starka kopplingen mellan kvalitetsarbete och
arbetsmiljö (Zink, 1999; Noro och Imada, 1991; Eklund, 1995, 1997).
Att förbättra kvalitet och arbetsmiljö är ju ett utvecklingsarbete, som i
sin tur är starkt kopplat med lärande. På detta sätt blir det tydligt hur
utvecklingsarbete ger förutsättningar för lärande och arbetsmiljö.
Problemlösning. Många arbetsaktiviteter genomförs i processer som
innebär okontrollerad variation och därmed finns ett behov av problemlösning. Demings PDCA cykel (Plan, Do, Check, Act) är ett sådant
exempel på en metodik för problemlösning. Ett annat exempel är de
7 problemlösningsstegen, som kan användas reaktivt såväl som proaktivt. Dessa är: 1) Välj tema, 2) Samla och analysera data, 3) Analysera
orsaker, 4) Planera och implementera lösningar, 5) Utvärdera effekter,
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6) Standardisera lösningarna, 7) Reflektera över processen. Dessa problemlösningsmetodiker kan ofta ha öppna teman i Sverige, men i Japan
kontrolleras teman av ledningen, och ändras beroende av den situation
som organisationen befinner sig i.
De problemlösningscykler som beskrevs ovan kan enkelt kopplas till
den syn på lärande som Ellström (1992; 1996) utvecklat och till möjligheter att se problemlösning och arbete med ständiga förbättringar
från ett lärandeperspektiv (Ellström & Kock, 1999). Den ursprungliga
versionen av PDCA cykeln innebar att ledningen planerade, arbetare
genomförde, inspektörer kontrollerade och ledningen beslutade om
åtgärder. Detta fungerade inte väl, så man skapade istället delaktighet
genom hela problemlösningscykeln (Imai, 1986). Detta innebär att
man har skapat förutsättningar för lärande på högre nivåer och att detta
också stöds av reflektion, analytiskt tänkande och jämförelser med tidigare erfarenheter. På detta sätt skapas förutsättningar för andra ordningens lärande, men också förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.
Exempel på sådana aspekter är t.ex. personlig utveckling, ökat arbetsinnehåll, feedback, påverkansmöjligheter, sociala kontakter, variation,
teamarbete, samverkan och utmaningar (Imai, 1986).
Standardisering. Det finns många olika fenomen som standardisering
kan tillämpas på, t.ex. mätmetoder, material, energiförbrukning, produktutformning, procedurer, arbetsoperationer och kroppsrörelser. I
det nedanstående kommer en begränsning att göras till standardiserat
arbetssätt och internationella standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, t.ex. ISO 9000, ISO 14000 och OHSAS 18000.
Inom kvalitetsrörelsen ser man standarder som något som ger en
struktur till arbetets genomförande, för att uppnå kvalitet, produktivitet och säkerhet. Strukturen finns till för att det ska finnas ett grundläge så att förbättringsförslag kan utvärderas innan de förs in som nya
standarder, och då också för att skapa möjligheter för de anställda att
påverka sin arbetssituation. Synen är alltså att standarder är en nödvändig förutsättning för lärande och kreativitet (Shiba et al., 1993; Kondo,
1995), och att mycket av standardiseringsarbetet drivs av de anställda.
Den kritik som förts fram mot standardiseringen är att standardisering
i praktiken leder till monotona och repetitiva arbeten, arbetsskador och
ett regelbaserat arbete som motverkar kreativitet och lärande (Berggren et al., 1993).
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Företag arbetar på olika sätt när de inför ISO 9000. I stora drag kan
man urskilja två diametralt olika sätt att gå tillväga, nämligen ett
utvecklingsorienterat arbetssätt och ett regleringsorienterat sätt, även
om de flesta företag använder sig av en kombination av dessa båda synsätt (Eklund et al., 1998; Karltun et al., 1998). Detta kan illustreras med
exemplifiering från två företag som arbetat utifrån det utvecklingsorienterade synsättet respektive det regleringsorienterade synsättet.
I företag U började företagsledaren sitt arbete med ISO 9000 med att
skapa ett partnerskap med facket om förändringen. Det övergripande
syftet var att skapa bättre fungerande processer i företagets produktion, och själva certifikatet var av mindre betydelse. Initialt skapades
arbetsgrupper i produktionen som fick i uppgift att gå igenom sina
egna arbetsplatser för att identifiera vad som fungerade bra respektive
dåligt utifrån kvalitet, produktivitet, störningar och arbetsmiljö. I nästa
fas fick grupperna stöd i att förbättra det som upplevdes som problem,
och man lade ungefär ett års arbete på att genomföra förbättringar tills
de anställda var nöjda. Förbättringarna inkluderade tekniska förändringar, utbildning, träning och organisatoriska förändringar. Därefter
fick grupperna uppgiften att dokumentera processerna och arbetsaktiviteterna. Grupperna fick stöd i denna dokumentation och i att visualisera arbetsbeskrivningar som sattes upp på respektive arbetsplats.
Kvalitetschefen koordinerade arbetet med att utveckla det standardiserade kvalitetssystemet. Efter att kvalitetsstandarden var införd visade
platschefen tydligt att standarden betraktades som en gemensam och
temporär överenskommelse bland de anställda att arbeta på detta sätt
tills de hittade ett bättre sätt. Då infördes det nya bättre sättet som en
ny standard. Dessutom bidrog han till att hålla systemet levande genom
att varje gång han fick en fråga om något i produktionen så ställde han
motfrågan ”Vad säger vårt kvalitetssystem om detta?” Detta sätt att
arbeta med standarder skapade stöd för en långsiktig syn på utveckling,
ständiga förbättringar, delaktighet, grupparbete, motivation, ansvar
och befogenhet. Standarden blev ett levande verktyg för företagets
verksamhet. De anställda var positiva till och nöjda med standarden.
I företaget R ville företagsledaren så snabbt som möjligt skaffa sig ett
ISO 9000 certifikat av marknadsskäl. Han såg ingen nytta av det i produktionen. Dock fanns det i företaget en del disciplinproblem som han
menade kunde förbättras med standarden. Som första steg anlitades en
extern konsult som fick i uppdrag att ta fram standarden. Denne skulle
störa så lite som möjligt i produktionen. Det innebar att konsulten
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observerade vad som föregick i produktionen och gjorde de intervjuer
med de anställda som var nödvändiga. Konsulten skrev en omfattande
standard för företaget och levererade denna till företagsledningen, och
därefter överlämnades pärmarna med standarder till de anställda med
en information gavs om hur och att de skulle följa standarden.
Företaget lyckades med sitt mål att erhålla certifikatet, och det hängdes upp på väggen i receptionen så att alla kunder kunde se det. Nyttan
av standarden i produktionen blev mycket begränsad, och standarden
användes främst för att avgöra dispyter och att upprätthålla disciplinen. Vidare sågs standarden som ett statiskt regelverk, och revisioner
genomfördes knappast. Standarden användes således i ett regleringsorienterat synsätt. De anställda uttryckte missnöje med standarden och
gjorde motstånd mot användningen av den. Standarden ökade konflikterna i företaget. Lärandet och arbetsmiljön blev snarare sämre bland
personalen efter införandet av ISO 9000 i detta företag.
Delaktighet. I snart 100 år har participation eller delaktighet varit ett
viktigt begrepp i ledning och organisering av arbete. Hawthorne studierna, Kurt Lewins arbete och ”Human Relations” skolan har alla bidragit till den tidiga forskningen och tillämpningen av delaktighet. Senare
har delaktighet integrerats i ”Organizational Development” och i Sociotekniken. Vidare lyfts delaktighet upp i Toyotas produktionssystem, i
Kaizen och i Lean Production. Inom ergonomiområdet har begreppet
”Participative ergonomics” myntats. En definition av delaktighet som
föreslagits av Wilson (1991) lyder: ”Involvering av människor, i planering och kontroll av sina egna arbetsaktiviteter, med kunskap och makt,
så att de kan påverka processer och resultat, för att nå önskvärda mål”.
Vidare lyfter Wilson (1991) fram att delaktighet kan ske på olika nivåer,
samhällsnivå, organisationsnivå och arbetsplatsnivå. Delaktighet kan
ske genom representativ delaktighet där en utvald person agerar på
uppdrag av en samling av människor, eller genom direkt delaktighet av
de inblandade personerna. Delaktighet kan ske i olika omfattning, där
Arnstein (1969) har beskrivit en delaktighetsstege, (Figur 2).
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Användarens kontroll
Delegering
Partnerskap
Förhandling
Konsultation
Information
Användarterapi
Användarmanipulering
Figur 2. Arnsteins delaktighetsstege (Arnstein, 1969).

Ju högre upp på stegen, desto ”större” grad av delaktighet förekommer.
De två lägsta nivåerna är negativa, för där är ledningens intention att
inte skapa någon reell delaktighet som kan störa ledningens intentioner.
Delaktighetsbegreppet kan ses som att det innehåller fyra dimensioner, nämligen kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt och
mänskligt hänsynstagande (Eklund, 2000). Det betyder bl a att människor har viss kontroll över sitt eget arbete och sin arbetsplats, att de har
möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter, att de är aktivt involverade i att genomföra olika åtgärder, och att kulturen på arbetsplatsen
vilar på en form av humanistisk grundsyn. Att aktivt delta i arbetsplatsens verksamhet och speciellt påverka dess utveckling är något som är
starkt sammankopplat med lärande.
Utifrån ett svenskt perspektiv kan vi se hur diskussionen om delaktighet och medbestämmande flyttats från representativ delaktighet för
fackliga representanter i bolagsstyrelser till direkt delaktighet i frågor
som berör den egna arbetsplatsen. Med andra ord innebär detta en förskjutning från att få personer har ett begränsat inflytande över stora
övergripande strategiska beslut till att många personer får ett inflytande
över sitt dagliga arbete och sin arbetsplats. I en utvecklingsorienterad
organisation innebär detta att ett större antal personer har arbeten som
bygger in förutsättningar för att lärande skall kunna äga rum.
Forskningen om delaktighet har påvisat ett antal fördelar, så som
att motivation, ägarskap och engagemang ökar, att förmågan att utföra
ett bra arbete förbättras, att kommunikation och samarbete förbättras
samt att kunskap och kompetens utvecklas i delaktighetsprocessen.
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Ibland lyfts det också fram att delaktighet har ett värde i sig i ett demokratiskt samhälle. Resonemanget ovan visar att delaktighet kan både
vara ett mål i sig själv, men också ett medel att uppnå andra mål, däribland lärande, arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet.
Samtidigt finns det ett antal nackdelar eller problem med delaktighet
eller sättet att genomföra delaktighet i praktiken. Ibland kan delaktighet bli en så stark motivationsfaktor att anställda arbetar så att de prioriterar ner sin egen hälsa. Ett annat problem är att anställda ibland inte
vill delta. Det kan bero på negativa upplevelser av tidigare delaktighetsansatser, så som att deltagarna upplever sig som ”tagna som gisslan” i
förändringsprojekt, att de inte hinner med sina centrala arbetsuppgifter
(Svensson et al., 2007) eller att det finns föreställningar hos anställda
respektive arbetsgivare om hur det borde fungera på arbetsplatser som
förhindrar delaktighet (Neumann, 1989; Klein, 1984). Vidare anses
delaktighet i projektering medföra att det tar längre tid att genomföra
planeringsfasen och att det går åt mer resurser. Samtidigt anses implementeringen bli effektivare och tiden för genomförande bli kortare, vilket också visar att lärande ägt rum bland deltagarna under planeringsprocessen.

Diskussion
För de forskare som fördjupat sig i konsekvenserna av lean hos de
anställda, är det tydligt att utfallet är varierat. I vissa organisationer
kan man se förbättringar av arbetsmiljön och ett ökat lärande bland de
anställda och en övergripande positiv attityd mot lean, men i kanske
ännu fler organisationer blir utfallet negativt. Flera studier rapporterar
om ökad stress, tidspress och mer rutiniserat arbete (Brännmark och
Eklund, 2013). Samtidigt kan man se att de organisationer som arbetat
med lean ofta inte arbetar i enlighet med den teoretiska bild av lean som
framgår av de författare som beskriver sin syn på lean. Vidare är det en
påtaglig skillnad mellan olika författare och mellan synen på lean i olika
länder. I de skandinaviska länderna finns en syn på lean som är färgad
av en socioteknisk grundsyn (Sederblad, 2013; Brännmark och Eklund,
2013). Det innebär bl a ett starkare fokus på delaktighet, arbetsmiljö
och lärande. Samtidigt tycks lean fungera bättre och ha högre acceptans
bland anställda i de skandinaviska länderna, i en jämförelse med länder i sydeuropa och USA. Detta är dock något som behöver beforskas
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i högre utsträckning. Fortfarande behövs mer kunskap om vilka förutsättningar som behövs för att satsningar på lean och kvalitet skall bli
mer hållbara och ge positiva konsekvenser för arbetsmiljö och lärande.
En faktor som denna översikt pekar på är att i de situationer där lean
och kvalitetsarbete bidrar till utvecklingsarbete så finns förutsättningar
för att detta kan bidra till bättre arbetsmiljö och lärande. Dock är ledarskapet och organisationskulturen viktig, och att det finns möjligheter
för de anställda att aktivt delta i utvecklingsarbetet.

Slutsatser
Detta kapitel lyfter fram exempel på och visar hur arbetsmiljö och
lärande hänger ihop. I utvecklingsarbete kan det skapas förutsättningar
att förbättra både arbetsmiljö och lärande samtidigt. För detta krävs
goda förutsättningar beträffande ledarskap, delaktighet och organisationskultur. Ett sociotekniskt inspirerat ledarskap i sättet att arbeta
med lean och kvalitetsarbete är en sådan faktor. Hög grad av delaktighet från de anställda i utvecklingsarbetet och att alla intressenter kan
se sig själva som vinnare i detta är andra förutsättningar. En kultur där
organisationen lyfter fram lärande och experiment i förbättringsarbete
är en annan viktig faktor. Dock är det inte enkelt att få utvecklingsarbete att fungera på detta sättet. I många fall upplever anställda att
arbetsförhållanden blir sämre med ökad stress och tidspress. Det är
en viktig uppgift för forskningen att bidra till att skapa kunskap och
lärande om hur utvecklingsarbetet kan bedrivas för att konsekvenserna
av utvecklingsarbetet skall bli positiva.
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idag mäter vi allt mer i olika verksamheter. Ekonomiska nyckeltal är ett sådant vanligt exempel, som både mäter vad som har gjorts
och pekar ut vad som är möjligt att göra i framtiden. Men även sådant
som är svårt att mäta mäts allt oftare idag. Till exempel mäter Starbucks leende hos personalen för att se hur det påverkar kundlojalitet
och lönsamhet. Men mätningen strävar också att skapa en följsamhet
bland personalen. Utgångspunkten är att ekonomiska nyckeltal, styrning av medarbetare och kundtillfredsställelsemätningar snarast reglerar vad som får göras och vad som ska prioriteras bort. Mätningar har
ofta beskyllts för att leda in verksamheter på allt för snäva spår. Men jag
vill här öppna för frågan om och i så fall hur mätningar kan ge förutsättningar för arbetsplatsbaserat lärande och utveckling?
Ur ett lärandeperspektiv skulle man kunna likna mätningar med ett
anpassningsinriktat lärande. Ett sådant lärande sätter fokus på hantering och bemästrande av givna uppgifter och situationer (Ellström,
2001). Mätningar blir då något som man ska anpassa sig utifrån och
som leder in tankemönster och handling på de rätta vägarna. Det kanske
mest klassiska citatet om mätetal och mätningar utgår från ett anpassningsinriktat lärande och kommer från Kaplan och Norton (1992) som
lanserade managementkonceptet Balanced Scorecard. ”What gets measured gets done” lydde frasen som chefer världen över anammar och
tar till sig. Sedan dess har en hel apparat utvecklats för att styra och
utveckla verksamheter med stöd av en uppsättning mått som kopplas
till den övergripande strategin för verksamheten. Det är med andra ord
frågan om följsamhet och kanske i någon mån lärande. Produktionen
får rätta sig efter de krav och specifikationer som mätningarna styr in
på.
Den mer skeptiska och kritiska forskningen om mätningar pekar
också på ett flertal problem när mätningar förs in i en organisation (Elg,
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2007; 2011) Ett av de vanligaste argumenten är att mätningar inte kan
fånga den komplexa och ofta tysta kunskap som de flesta verksamheter
karaktäriseras av. Ett annat vanligt argument är att mätningar skapar
skevheter genom att vissa – kanske oviktiga – aspekter lyfts fram och
andra tonas ner. Som en följd av detta säger många kritiker att mätningar skapar ett slöseri med resurser då det tar tid från kärnverksamheten. Ett mer uppgivet argument som är vanligt bland kritiker är att
mätningar vid närmare granskningar ofta visar sig innehålla en massa
felaktigheter.
Forskningen om mätningar har idag i stora drag två huvudläger. Dels
en mer normativ tradition som utvecklar och studerar former för hur
mätningar kan stödja styrning och ledning dels en kritisk rörelse som
lyfter fram avarterna och de problem som verksamheter ställs inför när
mätningar tillämpas.
I detta kapitel vill jag utmana båda dessa ståndpunkter genom att
lyfta fram ett perspektiv på mätningar som inte har diskuterats så utförligt i forskningen, nämligen organisering av mätetalsanvändning för
ett utvecklingsorienterat lärande. Jag menar att under vissa betingelser fungerar mätetal och mätningar som stöd för verksamhetsinriktad utveckling och lärande. Jag försöker ta fasta på argumentet att mer
avancerade former av lärande i arbetet kräver arbetsplatser som har en
inbyggd design för lärande (Ellström, 2011). Frågan blir då hur användningen av mätetal kan bli en del av den inbyggda designen för lärande
på arbetsplatsen och hur man kan förstå på vilka sätt organisering kan
gå till. Finns det någon systematik för detta? Genom tre berättelser av
tillämpningar av mätningar som stimulerat och även lett till utveckling i en vårdverksamhet belyser jag möjligheter och begränsningar i
lärandet med stöd av mätetal. Vad som speciellt lyfts fram i dessa fall
är att mätningar möjliggör upptäckter av avvikelser i arbetsrutiner
och processer. Sådana avvikelser kan upptäckas genom olika former av
mätsystem, här illustrerat genom månatliga mätningar av vårdhygien,
patientdagbok och kvalitetsregister. Mätningarna blir här en processens röst som byggs in i lärandet på arbetsplatsen. En slutsats är att
när mätningar är relevant och meningsfullt inbäddade i organisatoriska
sammanhang möjliggörs reflektion och utvecklingsorienterat lärande.
De exempel som används i texten kommer från studier med interaktiva forskningsdesigner där verksamheten och vi forskare har arbetat
tillsammans verksamhetsnära för att synliggöra mätningarnas funktioner i sina sammanhang (Elg m.fl., 2013, Elg m.fl., 2013a).
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Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som centreras kring förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. Därefter går jag igenom några centrala utgångspunkter för att
förstå mätningar utifrån ett förbättrings- och utvecklingsperspektiv
samt tre exempel som belyser situationer där mätningar har en avgörande roll för förändring av arbetsrutiner och processer. Avslutningsvis
sätts mätningar in i en utvecklingsorienterad belysning.

Förutsättningar för lärande på arbetsplatsen
– några teoretiska utgångspunkter
Ellström (2011) framhåller tydligt i inledningen av kapitlet ”Informal Learning at Work: Conditions, Processes and Logics” i boken
The SAGE Handbook of Workplace Learning att lärande måste ses som en
integrerad del av arbetet. Det är en central aspekt som karaktäriserar
mycket av forskningen om arbetsplatsens lärande: ’Learning is not
something that require time out from productive activity; learning is at
the heart of productive activity’ Zuboff (1988, s. 395). Lärandet är med
andra ord något som ständigt pågår men pekar också mot en potential
och en möjlighet till utveckling i arbetet. Lärandet är på så sätt inbyggt
i arbetet. Det kan jämföras med Sfards (1998) distinktion av de traditionella synsätten på lärande i två metaforer. Hon liknar lärandet vid
”lärande genom tillägnande” (acquisition) respektive ”lärande genom
deltagande” (participation). Arbetet kan designas så att lärande tillägnas eller förvärvas som ett passivt mottagande. Lärande kan å andra
sidan ske genom ett aktivt deltagande i arbetet och dess design. Här
finns således olika sätt att bygga in lärande som integrerad del av arbetet.
Ellström (1992) beskriver att ”ett arbete” består av en uppsättning
uppgifter eller problem som en eller flera individer ska lösa för att
uppnå ett visst resultat. När dessa uppgifter löses kan individen eller
individerna lära sig av själva arbetet. En utveckling som Ellström (2011)
visar på är att lärandet som sker i arbetet är betingat av två interagerande element, nämligen arbetsplatsens karaktäristik samt individfaktorer såsom motivation för lärande, kunskaper och färdigheter. Det är
således såväl aspekter av den miljön som individen befinner sig i som
den arbetandes unika förmågor som måste beaktas. För att bygga ihop
dessa två resonemang, så avgörs hur lärande bäddas in i arbetet genom
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arbetsplatsens utformning och individernas motivation för lärande,
kunskaper och färdigheter. Design av arbetet för att stödja och utveckla
lärande måste således beakta båda dessa delar.
I den välciterade artikeln ”Integrating learning and work: problems
and prospects” pekar Ellström (2001) på ett antal arbetsplatsrelaterade
faktorer som på olika sätt möjliggör eller förhindrar lärande på arbetsplatsen:
Arbetsuppgiftens komplexitet, variation och kontroll
Möjligheter för feedback, lärande och reflektion
Typ och grad av formalisering av arbetsprocesserna
Organisatoriska arrangemang för den anställdes delaktighet
i problemlösning och utvecklingsaktiviteter; och
Läranderesurser, t.ex. tid för analys, interaktion
och reflektion.

Återigen framträder faktorer som har samband med individen såväl
som arbetsplatsens karaktäristiska och inte minst samspelet mellan
dem. Individers involvering i arbetsplatslärandet framträder som ett
ytterligare element som på olika sätt ger förutsättningar för lärande.
Vissa människor accepterar vad som erbjuds och ser det som en positiv
utmaning, medan andra varken vill eller är intresserade av dessa utmaningar (Billett, 2011). Vi har således som individer olika slags beredskap
för lärande, learning readiness, vilket blir en viktig faktor för att förstå
hur individens karaktär framträder på olika sätt när arbetet designas för
lärande.
Själva uppgiftens och organisationens legitimitet i samhället kan
vara avgörande för hur arbetet uppfattas. Stark legitimitet ökar självtilliten och motiverar i högre grad lärande i arbetet. Om det därtill finns
starka auktoriteter i organisationen kan det leda till att individer tar
mer ansvar för och aktivt deltar i utvecklingsaktiviteter (Rövik, 2008).
Ett sådant exempel kan vara sjukvården, som ses som en angelägen
verksamhet som de flesta har hög tillit till. Här finns auktoriteter som
erfarna och utvecklingsdrivna läkare, som än mer bäddar in lärande och
utveckling i sitt och sina medarbetares arbete. Därför kan vi lära mer av
sådana mätningar i verksamheter där legitimitet och auktoritet är tydliga och vården blir därför ett bra sammanhang att studera.
Svag legitimitet kan däremot göra att lärandet inte byggs in i arbetet
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och att medarbetarna stängs ute från eller enbart har ett svagt inflytande i problemlösning och utveckling. Typiskt för detta är mer perifera arbetsgrupper på en arbetsplats, till exempel undersköterskor är en
grupp som har litet inflytande på arbetsplatsen (Byström, 2013).
Det lärande som sker i arbetet kan vidare delas upp i två distinkt
skilda men komplementerande utgångspunkter nämligen anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992). Det
anpassningsinriktade lärandet sker på ett mer rutinmässigt plan då
individer/grupper lär något nytt eller strävar efter att förbättra något
som han/hon/de redan kan. För att knyta an till Starbucks exemplet i
inledningen på hur man strävar att lära personalen att le i kundkontakter så kan det ses som en anpassningsinriktning; ett bemästrande av den
uppgiften. Utvecklingsorienterat lärande å andra sidan förutsätter ett
kritiskt ifrågasättande förhållningssätt till individens/gruppens nuvarande arbetsförhållanden och rutiner. Detta lärande inrymmer experimenterande, prövande ansatser och även ibland ett risktagande.
Sammantaget pekar den teoretiska genomgången på möjligheten att
organisera fram ett utvecklingsorienterat lärande. Genom att medarbetare får möjlighet att delta i olika organisatoriska arrangemang som
bjuder in till problemlösning och reflektion kan sådana system skapas.
Ett sådant organiserande måste ses som dynamiskt med inslag av osäkerhet. Förutsättningar kan skapas i organisationer men lärande kräver
också aktiva subjekt som lär.

Mätningar för utveckling och förbättring
De teoretiska perspektiv som presenterats ovan visar alltså att arbetet
kan designas för att stimulera till lärande och det görs utifrån organisationens karaktäristiska och individernas kompetenser, förmågor och
intressen. Men innan vi lägger till kapitlets övergripande fråga om mätningar kan bidra till sådant lärande så är viktigt att något klargöra hur
mätningar används och förstås i arbetet.
I många sammanhang finns det en tendens att blanda samman alla
typer av mätningar i en och samma korg. Behn (2003) beskriver att man
måste skilja på mätningar som används i syfte att kontrolla och följa
upp med de mätningar som stödjer förbättring och lärande. Skillnaden
mellan dessa syften är central eftersom det visar sig att mätningar för
det ena syftet inte med lätthet kan tillämpas för andra syften (James &
Savitz, 2011).
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Mätningar blev under 1990-talet en central del av ett strategiskt
utvecklingsarbete på ett av USAs mest högpresterande vårdsystem –
Intermountain Healthcare. Flera olika initiativ sjösattes för att testa hur
mätningar skulle kunna integreras i verksamhetens förbättringsarbete.
De första initiativen misslyckades. Ledningen hade tidigare antagit, felaktigt visade det sig, att de befintliga systemen som var inriktade på
att hantera ledning och styrning av enheter skulle fungera även som
stöd för utvecklingsinsatser. De administrativa systemen som fanns att
tillgå var inte anpassade för patientorienterat och kliniskt förbättringsarbete. I samverkan med andra och genom deltagande i nationella initiativ insåg ledningen vid Intermountain Healthcare att mätningar för
kliniskt förbättringsarbete fungerar bäst när de är organiserade kring
och integrerades i den kliniska, verksamhetsnära praktiken – ”designed
around, and integrated into frontline care delivery”. Det är ett synsätt som
visar att mätningar kommer bäst och mest till nytta om de bäddas i de
verksamheter som de syftar till att utveckla och integreras i det som
medarbetarna med sina kompetenser gör. I en pågående studie, visar vi
hur svensk sjukvård kan designa in sådana här mätningar i vardagen och
därigenom bädda för lärande och utveckling (Elg m.fl., 2013).

Lärande från praktiken genom mätningar
Insikter från praktiska verksamheter och arbete kan således skapa möjligheter för lärande och utveckling i en verksamhet. Och det finns en
rad mekanismer för att möjliggöra detta. Som Ellström (2011) lyfter
fram är de organisatoriska arrangemangen och feedbackmöjligheterna
centrala i detta.
En typ av situationer som särskilt tydligt ger orsaker till förändring,
lärande och utveckling är när man i en organisation genom mätningar
som kan upptäcka avvikelser. Inom vårdområdet kan sådan kunskap
komma utifrån i form av nya behandlingsmetoder, nya mediciner eller
nya sätt att använda gamla mediciner. Ofta sker dessa upptäckter i den
rutinmässigt genomförda vården. Till exempel visar en studie att 29 nya
kemiska substanser som godkändes av FDA i USA år 1998 ledde till 143
nya sätt att använda substansen varav 86 av dem kom från ”fältupptäckter” (Bohmer, 2009). Oavsiktliga upptäckter spelar alltså en viktig roll
för utvecklingen av vården. Men alla insikter från praktiken handlar
inte om storslagna upptäckter som revolutionerar hela vården. De kom-
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mer minst lika ofta från vardagliga sammanhang och kan riktas in på att
förbättra det som görs i vardagen; att organisera system och processer
för att verksamheten ska bli mer effektiv.
Att i vardagligt arbete uppmärksamma och hantera avvikelser kan
alltså vara en god grund för utveckling och lärande. Nedan ges tre illustrationer på mätningar från en och samma verksamhet – vården. De tre
mätningarna genomförs på lite olika sätt och för olika syften. Hur avvikelserna hanteras och kan leda till lärande varierar i dessa fall.

’Följer vi hygienföreskrifterna?’
Under de senare åren har problemen kring patientsäkerhet lyfts fram
som en viktig fråga för vården. Boken To err is human (1999; Kohn m.fl.
2000) ses av många som ett startskott som förändrade vårt sätt att förhålla oss till vården. I boken lyfte författarna fram att det finns problem med patientsäkerheten i vården; patienten skadas på olika sätt på
grund av att procedurer och arbetssätt inte håller måttet. Medicinska
fel ansågs skörda lika många offer som bröstcancer, motorcykelolyckor
eller AIDS (Berwick, 2002). Ett viktigt arbete inom patientsäkerhetsarbetet består i att minska smittspridning. Genom att upprätthålla en
god hygien – bland annat genom att tvätta och sprita händer ofta – kan
vårdkvaliteten öka. För att följa upp vårdhygien genomförs ofta mätningar på månadsbasis i kliniska verksamheter. I en av våra studier var
det tydligt hur det kan gå till (Elg m.fl., 2013).
Denna typ av mätningar genomförs av personal som observerar hur
rutiner kring hygien upprätthålls i verksamheten. De mäter i flera avseenden hur reglerna och rutinerna följs, detta kallas inom vården för följsamhet. Det handlar bland annat om att inte bära smycken och armbandsur på händer och underarmar; att ha kortärmade kläder och att
handdesinfektion utförs före kontakt med patienten. En sjuksköterska
berättar om hur mätningen går till:
”Det är en av undersköterskorna som är ombud för detta just hos oss på
mottagningen och hon gör ju lite studier … vi ska göra självskattningar
när vi har patienter”.
Mätningen genomförs alltså konkret genom att personalen får gå igenom och reflektera över hur de förhöll sig till hygienföreskrifterna vid
ett givet tillfälle. Sjuksköterskan fortsätter beskriva hur hon kan resonera under en sådan mätning:
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”… hur gjorde jag nu tog jag på handskarna och spritade jag mig och
förklädet och bytte jag liksom handskar och gick ut med förklädet på …
det har ju gjort att man tänker på det mycket mer nu än vad man gjorde
innan det här infördes”
Mätningarna som genomförs har ett tydligt syfte: anpassning till de
föreskrifter som råder. Det kan tyckas självklart att man följer föreskrifter, men så är det inte alltid. Här kan brister i s.k. följsamhet få katastrofala konsekvenser för patienterna, men trots det finns alltså brister även
här. Ändå konstaterar sjuksköterskan att alla inte är så benägna att följa
riktlinjerna, hon konstaterar att:
”… det visar ju tydligt på vem som drar ner vår statistik på kliniken och
det är ju läkarna”.
Eftersom mätningarna av hur de på kliniken följer hygienföreskrifterna
också diskuteras under återkommande lednings- och arbetsplatsträffar
finns ytterligare forum för att reflektera över klinikens resultat. I de träffarna redovisas varje månad följsamheten (i procent) på helhetsnivå för
kliniken. En vårdenhetschef berättar hur de arbetar med hygienmätningarna:
”Jag försöker delge på arbetsplatsträffar till exempel och diskuterar det
och då ser jag ju alltid till så att det är någon utav de här observatörerna
med i det hela ”nu får du berätta hur vi gör” så att de får ta ansvar och
liksom delge det också… Och så diskuterar vi då vad vi kan förändra,
varför gör vi, varför är det så och …vad är det för fel vi gör och så diskuterar vi då när ska man sprita händerna och då vet ju våra observatörer att
vi är duktiga på att sprita händerna efter att vi har varit hos patienten
men det räcker ju inte med det utan man ska ju ta och sprita händerna
även innan man går fram till patienten, till sängen…”
Mätningarna och diskussionerna ger här upphov till idéer om hur man
kan förbättra möjligheten för vårdpersonalen att hantera hygienfrågorna. Det rör konkreta förändringar såsom att ha fler spritningsstationer och att ha klädhängare för att hänga av ytterkläder m.m. Mätningarnas roll i hygienmätningarna får flera funktioner. De leder till att
medarbetarna lär sig, anpassar sig och i högre grad följer föreskrifterna.
Samma mätningar öppnar också för utveckling genom att mätningarna
ger underlag för diskussioner om hur rutiner och arbetssätt kan ändras
i vårdpraktiken.
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’Sätter vi in rätt protes?’
Kvalitetsregister lyfts ofta fram som en viktig del i vårdens utvecklingsarbete och baseras tydligt på mätningar i olika verksamheter. Ursprungligen skapades registren av läkare utifrån behov av kunskapsbildning
och specifika behov från specialiteter. Kvalitetsregistren innehåller
bland annat individbunden data om diagnoser, behandlingsmetoder
och resultat. Vi har gjort ett flertal studier om dessa registers innehåll
och funktioner samt hur de kommer till användning för att leda till
lärande och utveckling (Elg m.fl., 2013, Elg m.fl., pågående studie). I en
av studierna var det en specialistläkare från den studerade kliniken som
svarade på frågan om hur de använder mätningar i sin verksamhet och
hans svar handlar nästan uteslutande om kvalitetsregister:
”Hmm, ja det mest konkreta är ju att det inte bara är klinikbaserat då…
det är landsbaserade register som vi använder väldigt mycket inom ortopedin där en hel rad med parametrar samlas in från patienter nöjdheter,
funktion, vilken operation, hur var det innan och hur blev det efter…”
Registret gör det möjligt för vårdteamet att följa resultat över tid och se
vilka metoder och material som fungerar. Läkaren fortsätter:
”man följer ju alla höftproteser som är insatta på patienter i Sverige så då
vet man ju liksom om det är en protestyp som lossar eller ger något speciellt
problem så syns det i det registret och så väljer man ju bort den.”
Avvikelser från operation av proteser kan ibland vara svårt att upptäcka
direkt. Mätningarna via kvalitetsregistren – som innehåller många
patienter över lång tid – hjälper till att upptäcka problemen. Den intervjuade läkaren fortsätter:
”en period så har vi hamnat lite för högt i det att vi har haft proteser som
har gått ur led lite för mycket då så att vi har fått operera om på grund av
det och då har vi haft en upptäckt det via registret och haft en insats för att
motverka det då så då har man liksom ändrat hur vi ska göra vissa små
detaljer i operationen då för att minska risken för det.”
Kvalitetsregistren bygger till stor del på frivillighet. Enskilda läkare eller
team av läkare kan via registret hitta lösningar i jakten på ett svar på en
specifik fråga eller upplevt problem i den kliniska vardagen. Dessa situationer kännetecknas i hög grad av de professionellas personliga behov
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och insatser. Här finns således snarlika karaktäristiska på flera arbetsplatser men istället är det faktorer som har med individen att göra som
avgör om det leder till lärande och utvecklingsarbete. Kanske är det så
att läkarna här uppvisar det som i teorin ovan omtalades som learning
readiness.

Patienten som inte kunde sova
Det här exemplet baseras på en studie som genomförts med patientdagböcker, där en patient dagligen under två veckor skriver ner anteckningar om aktiviteter och händelser som berör dennes vardag och kontakt med vården (Elg m.fl., 2012). Dagboken blir ett sätt att fånga upp
och mäta patientens upplevelser av vården när den sker, inte i efterhand
som många mätningar görs. Erfarenheterna som framkommer genom
dagboken kan sedan användas för utveckling av vården. Tydliga konsekvenser av denna metod har varit att man utvecklat administrativa
rutiner och vårdrutiner, egenvård, kommunikationsförmåga och förhållningssätt hos de anställda, tillgänglighet till hälso-och sjukvårdsrelaterade aktiviteter, tekniska hjälpmedel, mediciner, väntetider och
samordning av hälso-och sjukvård. En av patienterna i studien, en äldre
man hade genomgått en höftledsoperation och berättar i sin dagbok om
en episod en natt:
”Insomningstabletten tog jag när den delades ut, och somnade ganska
fort. Jag hann inte sova så länge förrän personalen kom in och kollade
blodtryck bl.a. Det hade varit bra om jag vetat att de skulle komma in så
snart, för då hade jag väntat med insomningstabletten. Nu låg jag vaken
större delen av natten igen.”
Berättelsen ger oss en bild av den enskilde patientens erfarenhet. Han
noterar och värderar en händelse som han själv upplever som en oönskad avvikelse. Men för personalen var det en vanlig korrekt genomförd
kvällsrutin, först tabletter sedan blodtrycksmätning. Utan dagboken
skulle sannolikt inte en händelse som denna komma fram till vårdpersonalen. Men även om den kommer fram till vårdpersonal så är det inte
säkert att den får vidare spridning eller ens leder till någon åtgärd. Kanske skulle sjuksköterskan bara svarat den äldre mannen att det är ju så vi
gör, eller beklagat att han inte kunde sova. Det är vanligt att sådana här
vardagliga problem och lösningar stannar inom den rumsliga och tids-
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bundna kontexten där de uppstår (von Hippel, 1994). Nu blir patientens röst synlig på ett helt annat sätt och kan skapa möjlighet för lärande
och förändringar av hur vårdpersonalen genomför sitt arbete – kanske
på arbetsplatsträffar eller andra sammanhang av mer utvecklingsorienterad karaktär. Men vad kan vi lära av dessa tre exempel?

Mätningar för ett utvecklingsorienterat lärande
Det tre exemplen berättade genom patienten, sjuksköterskan och läkaren illustrerar hur mätningar kan användas för utveckling av arbetsprocesser. Patienten som hade blivit väckt och undersökt efter att ha tagit
en insomningstablett belyser hur man i verksamheten kan hitta bättre
rutiner kring medicinering på kvällen. Sjuksköterskan som berättade
om mätningar av följsamhet till hygienföreskrifter illustrerar hur insatser kan leda till omorganisering av ”spritningsplatser” och därigenom
bättre möjligheter att upprätthålla god handhygien. Genom att följa
resultat från kvalitetsregister får läkaren möjlighet att relatera den egna
klinikens resultat i förhållande till andra och upptäcker att proteser
inte håller avsedd kvalitet. En modifikation av operationsproceduren
för proteserna förväntas åstadkomma en förbättring. Samtliga dessa tre
exempel kan ses som illustrationer av utvecklingsorienterat lärande. De
belyser ett ifrågasättande av befintliga arbetssätt och föreslår nya sätt att
lösa uppgifterna.
Lärandet i de tre berättelserna möjliggörs av mätningar som finns
inbäddade i organisatoriska arrangemang (Ellström, 2001). Dessa organisatoriska arrangemang består i en infrastruktur av mätningar (Elg,
2013). Patienten skriver i en dagbok som har drivits som ett forskningsoch utvecklingsprojekt på kliniken (Elg m.fl., 2012), hygienmätningarna genomförs på ett standardiserat sätt i hela landstinget med utbildad personal och kvalitetsregistret har byggts upp under lång tid av
professionen. Men infrastrukturen av mätningar är enbart ett av flera
nödvändiga villkor för lärande. Även hur arbetet designas var enligt
Ellström viktigt för att bygga in lärande i arbetet. Det talar för att mätningarna måste vara inbäddade i de organisatoriska sammanhang där
de får sin betydelse. Därför måste det också finnas arenor inom organisationen där detta kan ske och lärtillfällen skapas. I ett av exemplen
ovan fungerade arbetsplatsträffen som en sådan arena, där flera fick del
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av mätningarna och tillsammans gjordes de meningsfulla i den egna
verksamheten och utvecklingsmöjligheter pekades ut. Mätningarna
kan då ses som en integrerad del av det pågående arbetet i verksamheten – inte enbart för chefer utan i lika stor utsträckning för patienter och
medarbetare.
Om och när mätningar på detta sätt byggs in i verksamheterna leder
de inte bara till lärande utan de blir en processens röst. Med detta avses
att mätningarna i sig formar och lyfter fram viktiga aspekter i en process och skapar lärandesituationer. Mätningarna ger data som talar om
för oss hur processen fungerar – och informerar oss om avvikelser. I
patientberättelsen ovan var det tydligt att den kunskap som patienten
får genom sin närvaro i vårdens arbete kan lyftas fram och synliggöras
med hjälp av dagboken. Patienten är ju dessutom den ende som har
översikt och ingående kunskap om sin egen vårdprocess – mätningen
med dagboken blir då vårdprocessens röst. Det är ju trots allt bara
patienten som upplever allt, från första symptomen till rehabiliteringen
efter en behandling. På samma sätt lyfts problemen med följsamheten till hygienföreskrifterna upp i forum där mätningarna ger underlag för reflektion och diskussion. I vardagens vårdarbete, med all dess
inbyggda komplexitet, kan det vara svårt och rent av omöjligt att se
problematiken med handhygienen. Det är först när ämnet tematiseras
och lyfts fram specifikt som man ser hur arbetsrutiner kan förändras
för att åstadkomma en bättre hygienstandard. Genom mätningar som
presenteras och diskuteras på arbetsplatsträffarna blir vardagens osynlighet synliggjord. På samma sätt kan små förändringar i kvaliteten i
proteser – som endast kan spåras via studier av en stor mängd patienter
– upptäckas genom data från kvalitetsregistren. Processernas röster kan
således synliggöras genom mätningar.
Signalstyrkan i mätningarna spelar en viktig roll för att upptäcka
avvikelser. Identifiering av problem bygger på att man i första läget
identifierar dem. Något som ovanstående berättelser belyser. Men trots
att de har en hel del likheter – bland annat i termer att mätningarna
belyser avvikelser från det dagliga arbetet – så avviker de från varandra
på några betydelsefulla sätt. För det första är både patientens insomningsproblem och protesval för kliniken utfalls- eller resultatorienterade. De beskriver mätningar som är direkt kopplade till faktiska effekter. Genom att ta insomningstabletterna efter genomförd undersökning
så kan patienten öka möjligheten att få en god natts sömn och genom
att byta metod för inoperation av höftprotes ökas sannolikheten att den
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sitter kvar längre och att kvalitetsproblemen minskar. Men även utifrån
att vara utfallsorienterade så skiljer sig mätningarna på ett viktigt sätt,
nämligen orsak och verkan. I fallet med insomningstabletten torde det
vara rimligt med en tät koppling mellan orsak och verkan, både i tid och
rum. Däremot, kvalitetsregistret som används för att mäta effekter av
inopererade höftproteser har inte alls samma täta koppling. Här krävs
många patienter under en viss tid för att upptäcka avvikelserna.
Berättelsen om följsamhet till hygienföreskrifter är till skillnad från
de andra två inte exempel på utfallsmätning utan snarare ett processmått. Förvisso är utfallet i vilken utsträckning som vårdpersonalen
bemödar sig att följa föreskrifterna men vi kan inte direkt säga vilken
inverkan det har på risken för infektioner. Denna koppling återstår att
göra. Som ett mått på följsamheten visar ändå berättelsen att månadsvisa mätningar som representeras och presenteras på arbetsplatsträffar
understödjer ett lärande för att förbättra hygien på arbetsplatserna.
Signalstyrkan – det vill säga förmågan att upptäcka avvikelsen – i
de tre berättelserna är alltså olika. Men att signalstyrkan är olika innebär också att metoderna för att upptäcka avvikelserna måste vara olika
(Bohmer, 2009). Signalen måste ses i förhållande till det bakgrundsbrus
– variation – som den befinner sig i. Stark signalstyrka, här exemplifierade genom dagboksmetodiken hjälper till att fånga enskilda patienters
berättelser och idéer där orsak och verkan är tätt kopplade i tid och
rum. Denna typ av signalstyrka kan också åstadkommas genom direkta
observationer av avvikelser från en eller ett fåtal situationer. En medel
signalstyrka kan fångas med hjälp av flera observationer som är systematiskt ordnade. I detta kapitel illustreras detta av klinikens månadsvisa mätningar och åtgärdande av handhygienen. En svag signalstyrka i
mätningen kräver former där mätningar görs i databaser av stora sampel. Kvalitetsregisterdata är ett sådant exempel.
Sammanfattningsvis visar kapitlet att organisering av mätningar kan
bidra till utvecklingsorienterat lärande. Genom att mätningarna lyfts in
i och blir del i det vardagliga arbetet skapar de möjlighet till reflektion
och problemlösning. Vardagens arbete stannar upp och betraktas kritiskt genom de glasögon som mätningarna representerar. Men för att
bli meningsbärande måste mätningarna också vara relevanta i de olika
sammanhang där de framträder. Relevansen är beroende av såväl den
grupp av medarbetare som har möjlighet att förstå och agera utifrån
avvikelser men även av mätningens utformning.
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Kan man lära sig
att bli innovativ?
Organisatoriska
förutsättningar
för innovation
Anna Fogelberg Eriksson
Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda
människan. Därför tar denna strategi sin utgångspunkt i människor som
kan och vill skapa förbättring, var och en för sig eller tillsammans. För att
idéer ska bli innovationer behövs flera olika roller: visionärer, uppfinnare eller kreatörer som kommer med idéer, användare och kunder som
efterfrågar nya varor, tjänster och processer, entreprenörer som driver
och organiserar förverkligandet av idéer, säljare som kommunicerar idéer samt finansiärer som tror på det potentiella värdet av idéer och skjuter
till kapital samt ofta även affärskompetens. (Regeringen, 2012, s. 9–10)
citatet från den nationella innovationsstrategin indikerar att
det är vissa människor som är innovativa. Egenskapen kreativitet samt
initiativförmåga krävs för att kunna anta de roller som behövs för innovation: visionären, uppfinnaren, kreatören, användaren, kunden, entreprenören, säljaren och finansiären. Skulle vi välja att anta att det är en
individs egenskaper som är avgörande för innovativitet svarar vi troligen nekande på kapitelrubrikens fråga. Men kan man inte lära sig att bli
en människa ”som kan och vill skapa förbättring var och en för sig eller
tillsammans”, som citatet anger?
För att få svar på den frågan, och den i kapitelrubriken, får vi gå från
ett individualistiskt egenskapsperspektiv till organisationsperspektiv
på innovation. Individperspektivet är inte oviktigt, men inte minst PerErik Ellströms forskning har visat att det behöver kompletteras med
organisationsperspektiv där arbetsplatsen blir synlig som en arena
för lärande och innovation (se t.ex. Ellström, 2001; 2010). Organisationsperspektiv kan ge svar på rubrikfrågan som blir mer relevanta och
användbara för såväl alla de organisationer som idag förväntas bedriva
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innovativ verksamhet, som för innovationsforskningsfältet. Organisationsperspektiv ger möjlighet att beskriva och analysera under vilka
organisatoriska förutsättningar man kan lära sig att bli mer innovativ.
Syftet med kapitlet är att belysa organisatoriska förutsättningar för
innovation. För att göra det introduceras inledningsvis innovationsbegreppet och vad som avses med organisatoriska förutsättningar för innovation. Därefter beskrivs två empiriska fall som på olika sätt illustrerar
hur man kan lära sig bli innovativ genom gynnsamma organisatoriska
förutsättningar. De empiriska exemplen är hämtade från forskning
i anslutning till HELIX VINN Excellence Centre (Helix), ett forsknings- och innovationspartnerskap på arbetslivsområdet (www.liu.se/
helix). Kapitlet avslutas med en reflektion kring organisatoriska förutsättningar för lärande och innovation.

Innovation
Intresset för innovation är stort, såväl bland beslutsfattare på policynivå
som forskare. På EU-nivå slås fast att EU-ländernas framtid hänger på
deras kapacitet till innovation (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm). Den svenska regeringen lägger samma vikt
vid innovation för att möta globala samhällsutmaningar, skapa konkurrenskraft och jobb i en global kunskapsekonomi, samt för att kunna
leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet (Regeringen, 2012, s. 7).
Det stora intresset för innovation inom forskningen visar sig exempelvis genom att området är multidisciplinärt. Forskningsintresset
inom ett område mäts dessutom ofta i antalet publikationer och innovationsforskning är ett sådant område som uppvisar en kraftig ökning
av antalet publikationer1, från 1960-talet och framåt (Fagerberg, 2005).
Men vad är då innovation? Innovation kan handla om produkter,
processer, tjänster eller sätt att organisera som är nya eller avsevärt förbättrade och som dessutom implementeras (Fagerberg, 2005; OECD,
2005; Schumpeter, 1934). Inom forskning och praktik finns olika uppfattningar om och definitioner av hur ny en innovation ska vara för
att kunna betecknas som just en innovation. En mer restriktiv uppfattning är att innovationer är radikala, handlar om något banbrytande,
1 Ökning av antalet publikationer på ett område är dock i sig ingen tydlig indikator på att just det
aktuella området skulle ökat mer än andra områden eftersom de flesta forskningsområden kan
uppvisa en ökning i antalet publikationer (Olesen Larsen & von Ins, 2010).
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i det närmaste världsomvälvande, vilket en sådan här boktitel indikerar: Innovation – How innovators think, act and change our world (McDonald, 2013). En mer utvidgad uppfattning om innovationsbegreppet är
att innovationen kan vara ny för en viss kontext, även om den inte är
utvecklad i just denna kontext (Johannessen, Olsen & Lumpkin, 2001).
Innovationsforskningen har av tradition framför allt fokuserat
på teknologi och produktinnovation. Ännu är kunskapsläget mindre
utvecklat gällande andra typer av innovationer, exempelvis organisations- eller tjänsteinnovation (Crossan & Apaydin, 2010; Gallouj &
Savona, 2009). Det gäller även analyserna av var innovation äger rum,
och av vilka som deltar i innovationsaktiviteter (Fagerberg, Mowery
& Nelson, red., 2005). Fokus på industrins produkter medför bland
annat att den offentliga sektorns förutsättningar för innovation inte är
belysta i större omfattning (Albury, 2005; Considine et al., 2009). I den
traditionella innovationsforskningens (och tidigare policy på området)
fokus på tekniska lösningar beskrevs innovationsprocessen som en linjär process, från grundforskning, till tillämpad forskning, produktutveckling och spridning (Kline & Rosenberg, 1986), dvs. innovation som
en fråga för separata FoU-enheter. Idag har synen på innovationer och
innovationsprocesser vidgats, till att exempelvis omfatta medarbetardriven innovation (Aasen, Møller & Fogelberg Eriksson, 2013; Høyrup,
2010), praktikbaserad innovation (Ellström, 2010), social innovation
(Moulaert m.fl., 2013) och vardagsinnovationer (Nählinder, 2011a).
Trots utvidgningen av forskningsfältet dominerar alltjämt den traditionella synen på innovation. Normkritiska genusanalyser och dekonstruktioner av innovationsbegreppet, innovationsstrategier och policy
visar på behovet av att problematisera användningen av begreppet
(Alsos, Ljunggren & Hytti, 2013). Genusanalyser inom entreprenörskapsforskningen har visat hur entreprenören implicit förutsätts vara
en man och hur kvinnor som entreprenörer därmed osynliggörs (Eriksson-Zetterquist & Sundin, 2012). Eftersom det finns tydliga kopplingar
mellan entreprenören och innovation har genusanalyserna även bäring
på innovationsforskningsfältet. Analyserna visar också på behovet av
att bredda innovationsbegreppet till att innefatta organisatoriska innovationer (Andersson, et al., 2012). Organisatoriska innovationer kan
behövas för att skapa organisatoriska förutsättningar som stödjer innovation. Organisatoriska förutsättningar för innovation handlar i kapitlet om strukturer och processer i organisationer – exempelvis organisering, ledning, styrning – som möjliggör och utvecklar medarbetares
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innovationer genom lärande (jfr Høyrup, 2010). Lärande kan här förstås som sammanlänkat med det dagliga arbetet (Gustavsson, 2009)
och som informella processer som äger rum i och genom samverkan,
relationer och det som görs i det dagliga arbetet (Ellström, 2001). Organisatoriska innovationer är därmed viktiga för att möjliggöra lärande
för innovativitet.

Att lära sig bli innovativ
Två empiriska exempel på organisatoriska förutsättningar för innovation beskrivs i det här avsnittet. Exemplen utgörs av två projekt där
Helix-forskare fungerat som följeforskare. Studierna av projekten, dess
metoder och resultat, har beskrivits och rapporterats i andra sammanhang och för en fullödig beskrivning hänvisas till dessa publikationer. I
kapitlet görs nu en re-analys av projekten med särskilt fokus på organisatoriska förutsättningar för innovation.

En innovativ metod som stöd för innovation
PIMM2 var ett projekt som under närmare fyra år, 2006–2010, drevs för
att tillvarata anställdas idéer om hur offentlig vård och omsorg kunde
förbättras. ALMI Östergötland, Norrköpings och Motala kommun
samt Östergötlands landsting deltog i projektet. Enkelt uttryckt användes en metod som gick ut på att informera anställda om möjligheterna
att utveckla sina idéer och ge dem stöd för att göra det. Den forskare
som följde projektet konstaterade att PIMM på flera sätt var ett annorlunda innovationsprojekt. Det riktade sig för det första till personalgrupper som vanligtvis inte förknippas med att vara innovativa, exempelvis undersköterskor och vårdbiträden. För det andra uppsöktes dessa
personalgrupper aktivt i sin egen arbetsmiljö av idélotsar från den egna
personalkategorin som blivit introducerade till innovationer och innovationsprocesser. För det tredje lades fokus på enklare och vardagsnära
innovationer, även tjänsteinnovationer. (Nählinder, 2011b, s. 1–2).
En av idélotsarna inom PIMM har i flera sammanhang berättat om
hur personalen inledningsvis i projektet deklarerade att ”här har vi inga
idéer” eller ”här är vi inte innovativa”. Under projektets gång visade
2 PIMM, Produktförnyelse inom vård och omsorg, följdes av fil.dr. Johanna Nählinder inom ramen
för Helix-projektet ’Vardagsinnovationer och arbetsplatsens innovationssystem’. Nählinder har
publicerat flera texter i anslutning till PIMM, men här hänvisas till två av dessa (Nählinder, 2010;
2011b).
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det sig dock att det visst fanns idéer som också utvecklades till innovationer. Alla grupper av anställda löste problem och skapade innovationer. Exempelvis utvecklades en kateterbyxa som nu används. PIMM
gav möjlighet för de anställda att få lära sig vad en innovation i den egna
verksamheten kunde vara, samt att få stöd för att formulera idén och
ta den vidare till en innovation. Innovationsprocessen innebar därmed
samtidigt en lärprocess.
Projektets arbetssätt, med idélotsar som informerar och vägleder idébärarna, har varit en framgångsfaktor och motverkar jantelag och dåligt
självförtroende, enligt följeforskaren (Nählinder, 2010).
Projektet kan alltså sägas ha utvecklat en innovativ metod för att främja
innovativitet bland medarbetare. Genom att projektet skapade vissa
organisatoriska förutsättningar kunde de anställda både visa att de
redan var innovativa – de visste bara inte att det var just innovativa
de var – och att de också kunde utveckla sin innovativa förmåga. De
betydelsebärande organisatoriska förutsättningarna var i det här fallet
att 1) de anställda fick stöd av en person med inblick i just den aktuella
verksamheten, 2) att stödet omfattade hela innovationsprocessen; idégenerering, formulering av idén, idéutveckling, genomförande och realisering. Särskilda projektmedel möjliggjorde satsningen och utgjorde
därför också en viktig förutsättning för att bedriva arbetet under perioden.

Ett genusperspektiv som hävstång för innovation
Nästa projekt som redovisas handlar om en gymnasieskola som introducerade ett genusperspektiv i sin verksamhet, vilket ledde till innovationer som rörde produkter, processer och organisering av verksamheten
på skolan3. Den aktuella skolan bedrev under 2010 ett utvecklingsarbete för att öka genussmedvetenheten och att jämställdhetsintegrera
verksamheten. För arbetet fick de extra stöd i form av pengar för projektledning från SKLs program för Hållbar Jämställdhet.
I koncentrat, och med en något förenklad bild av systematiken, innebar utvecklingsarbetet att skolan i ett första steg satsade på kunskapshöjning om genusperspektiv bland personalen genom att ge tid för
utbildning och att utveckla lokal kunskap om vad ett genusperspektiv
3 Studien är ett av delprojekten inom ramen för Helix-projektet ’The mobility of gender – gendering
mobility for learning, health and innovation’, projektledare professor Elisabeth Sundin. Studien
genomfördes av kapitelförfattaren och presenteras i Fogelberg Eriksson (2014), se även Fogelberg
Eriksson och Sundin (2013).
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är och hur det kunde vara relevant för verksamheten. Nästa utvecklingssteg var att identifiera behov, dvs. identifiera nödvändiga förbättringar som skolan behövde göra. Skolan identifierade tre behov, eller
utvecklingsområden, som de genom sina nya kunskaper kunde kunde
relatera till kön: stress (att framförallt flickor rapporterade hög stress),
processen att sätta relevanta lärandemål och interaktionen mellan elev
och mentor (både flickor och pojkar rapporterade problem med detta),
samt betygen (framförallt pojkars prestationer). Tredje steget var att
organisera utvecklingsarbetet genom att formellt knyta det till ett ledningsuppdrag samt genom att ge ansvar till och skapa delaktighet för
utvecklingsarbetet i skolans arbetslag. I den sista fasen utvecklades
genussensitiva innovationer i arbetslagen: ett nytt arbetsmaterial för
mentorskap, en Studentbok som följer eleven genom hela gymnasiet
med bland annat lärandemål, en stresshanteringskurs samt ett nytt system för examination och ett webbaserat examinationsschema för hela
skolan. Dessutom implementerades en för skolan ny pedagogisk metod
kallad Learning studies inom ramen för projektet. Metoden var inte
utvecklad på skolan, men innebar en processinnovation i skolan. Dessa
innovationer utgjorde tillsammans nya produkter, samt nya sätt att
organisera och bedriva kärnprocesser i skolan. Innovationerna designades för att hantera de olika villkor och upplevelser flickor och pojkar
hade i skolan, samtidigt som man siktade mot att motverka skillnaderna. Därav benämningen ”genussensitiva” innovationer.
Införandet av ett för skolan nytt perspektiv gav möjlighet att identifiera utvecklingsbehov och lösningar på ett nytt sätt. Perspektivet i
sig kan dock inte generera innovationer. De organisatoriska förutsättningar som var centrala för att utvecklingsarbetet kunde bedrivas framgångsrikt var 1) skapandet av gemensam kunskapsbas om genus inom
verksamheten, 2) tid för att lära sig mer om genus och att utveckla innovationerna, 3) medveten organisering av utvecklingsarbetet, 4) uttalat
ledningsstöd samt 5) extra resurser för arbetet. (Fogelberg Eriksson,
2014).

Organisatoriska förutsättningar
för innovation
Centralt för diskussioner om medarbetardrivna och praktikbaserade
innovationer är att de rör alla (grupper av) medarbetare, de handlar
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ofta om vardagsaktiviteter, och de involverar arbetsplatslärande. De två
utvecklingsprojekten som beskrevs ovan innehåller just sådana komponenter i innovationsprocesserna. Medarbetarna i båda projekten förnyande den egna verksamheten, bland annat utvecklades eller användes
nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. De praktikbaserade innovationerna baserades på lärande i och genom arbetsprocesserna inom de berörda verksamheterna, vilket utgjorde en fundamental
mekanism bakom innovationerna (Ellström, 2010).
Det innebär att medarbetarna var de, som med stöd, bedrev innovationsarbetet. Genom deras idéer, kreativitet, kompetens och problemlösningsförmåga kunde innovationer utvecklas. Lärande stödde
utvecklingen av kunskaper och erfarenheter som låg till grund för innovationerna. I det ena fallet baserades innovationerna på tidigare erfarenheter i jobbet (PIMM) och informellt lärande i det dagliga arbetet.
I det andra fallet fanns det också inslag av formella utbildningsinsatser
och organiserat samarbete i arbetslag.
Innovationsarbetet uppstod både spontant och informellt och som
ett resultat av medveten organisering och ledning. Exempelvis visade
PIMM-projektet att några av innovationsprocesserna inom PIMM
redan hade initierats informellt men inte synliggjorts som innovationsprocesser ännu. I andra delar av PIMM och inom gymnasieskolan
skedde innovationsprocesserna som en del av medveten organisering
och ledning. I PIMM-projektet var det uppenbart att flera innovationer
hade uppstått i en bottom-up-process, medan skolprojektet karaktäriserades av att ledningen bjöd in medarbetarna till aktivt deltagande.
Organiseringen av innovationsprocesserna i de två projekten skedde
alltså i vissa avseenden top-down. Vissa av innovationsaktiviteterna i
projekten ägde rum parallellt med ordinarie arbete, exempelvis i form
av utbildningsinsatser, medan merparten lyftes in i den ordinarie organisationsstrukturen och som en del i medarbetarnas dagliga aktiviteter
i arbetet. (jfr. Høyrup, 2010). Båda exemplen visar också hur genus på
olika sätt aktualiserades i innovationsprocesserna, genom att kvinnor
synliggjordes som innovatörer, och genom att ett genusperspektiv som
var nytt i verksamheten introducerades och bidrog till identifiering av
utvecklingsbehov, idégenerering och utveckling av innovationer.
I anslutning till beskrivningen av de två projekten beskrevs de organisatoriska förutsättningar som var viktiga för att innovationer kunde
åstadkommas i just de fallen. Eftersom det var två tidsbegränsade projekt, finns anledning att vidga analysen av vilka organisatoriska för85
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utsättningar som framstår som centrala för ett kontinuerligt innovationsarbete i organisationer. De Jong och Kemp (2003) nämner sex
förutsättningar som framstår som viktiga för medarbetardriva innovationer i kunskapsintensiva verksamheter i tjänstesektorn: att arbetet
innebär utmaningar, att medarbetarna har autonomi i lösningen av
arbetsuppgifter, att medarbetarna upplever ett stöttande klimat, ett
strategiskt fokus på innovation i verksamheten, många externa relationer och att medarbetarna har insikt i förhållanden som rör marknad
och efterfrågan. Till denna uppräkning lägger Amundsen m.fl. (2011)
samarbetsförhållanden mellan medarbetare, mellan medarbetare och
ledning, samt ledningens tillgänglighet och synlighet.
Möjligen kan det framstå som paradoxalt att ledningen har stor betydelse för medarbetardriven innovation, men ledningen kan bidra till
att skapa gynnsamma förutsättningar. Som ett exempel på ledningens
betydelse vill jag lyfta fram några av de organisatoriska förutsättningar
för framgångsrika utvecklingsarbeten och projekt som framförs av Ellström (2009). Förutsättningar som ledningen kan skapa, och därmed
bidra till innovationsarbetet, benämns nedan i termer av ”projekt”,
men mot bakgrund av de två empiriska exemplen och exemplen från
litteraturen finns det anledning att anta att ”projekt” i listan nedanför
kan bytas ut mot ”innovationsarbete”. Ledningen kan ge stöd genom:
att på olika sätt uppmärksamma projektet
och medverka i olika projektaktiviteter
att offentligt stödja och prioritera projektet genom olika typer av
uttalanden för att signalera projektet betydelse och legitimitet
att ställa krav på projektet och klargöra för
deltagarna vad som förväntas av dem
att tillförsäkra projektet nödvändiga
materiella och personella resurser
att skapa tidsmässiga och andra resurser
för lärande och kompetensutveckling
att visa uthållighet, det tar ofta avsevärd tid
innan förändringar får genomslag.
(Ellström, 2009, s. 125)
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För att fånga in några av de förutsättningar som är viktiga för innovationsarbete i organisationer finns det även mycket kunskap att
hämta från texter om förutsättningar för arbetsplatslärande, expansiva
och restriktiva lärmiljöer samt anpassnings- och utvecklingsinriktat
lärande. Genom att återvända till Ellströms (1992) forskningsöversikt
över principer för att utforma en lärande organisation ges flera ingångar
till hur innovativitet kan främjas. De anställdas involvering i målformuleringsprocessen i en organisation ger dem större möjligheter att bidra
till måluppfyllelse och att utveckla verksamheten. Genom arbetsuppgifter med hög lärandepotential, exempelvis möjligheter till samarbete
med andra samt handlingsutrymme gällande mål, medel och tid, ges
möjligheter till lärande och utveckling. En organisationskultur som
stödjer och uppmuntrar handling, initiativ, risktagande, reflektion och
kritisk prövning av den egna verksamheten samt en tolerans för olikheter utgör komponenter i ett klimat gynnsamt för lärande. En integration mellan informellt lärande i arbetet och planerad utbildning möjliggör utvecklingsinriktat lärande. En verksamhet behöver avslutningsvis
organiseras för både produktion och lärande för att skapa gynnsamma
utvecklingsmöjligheter. Dessa förutsättningar som Ellström (1992)
redogör för kan antas vara lika viktiga för innovationsarbete. Samtliga
förutsättningar kunde identifieras i de två projekten som presenterades
tidigare i kapitlet.
Vi har nu tagit del av en rad faktorer som lyfts fram som gynnsamma
organisatoriska förutsättningar för innovation. Det lokala sammanhanget spelar dock alltid roll för vilken betydelse de organisatoriska
förutsättningarna i realiteten kommer att ha. För det första kan innovationsarbete genomföras på olika sätt, vilket även visades i beskrivningen av de två projekten. Detta medför att olika organisatoriska förutsättningar är olika betydelsefulla i olika sammanhang. För det andra
kan samma organisatoriska förutsättningar, t.ex. ledningens stöd, inom
ramen för olika organisationer i realiteten innebära väldigt olika förutsättningar. Exempelvis kan ledningens stöd innebära allt från att chefen
säger att innovationsarbete är viktigt, till att chefen i hög utsträckning
involveras i detta arbete. För det tredje kan det till och med vara så att
en och samma arbetsplats’ organisatoriska förutsättningar utgör olika
lärmiljöer för anställda, trots att de innehar samma befattning. Exempelvis visar en studie av chefer att olika lärmiljöer skapades för kvinnor
respektive män i deras chefsarbete inom samma organisation (Gustavsson & Fogelberg Eriksson, 2010).
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För att återknyta till rubrikfrågan går det dock att konstatera att det
går att lära sig bli innovativ, särskilt om de organisatoriska förutsättningarna är gynnsamma. Lärande är till och med en del av, och en förutsättning för, innovation.
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samtidigt som många hävdar att vi går mot ett ökat tjänstesamhälle, så har vi aldrig tidigare i historien varit så översköljda av ting, tekniska prylar och andra materiella artefakter (Castells, 1996). Det finns
en till synes paradox i samhällsutvecklingen; en ökad tjänstefiering och
en ökad tingifiering. Detta bidrag kan placeras mitt i denna ”paradox”;
om hur tjänster formas, styrs och produceras avseende informationstekniska artefakter. Moderna organisationer är för sin verksamhet
ofta helt beroende av olika IT-system. Det är helt enkelt så att många
verksamhetskritiska uppgifter genomförs idag i och genom IT-system.
Det blir därmed viktigt att dessa system är väl fungerande; både tekniskt och funktionellt. IT-system behöver successivt anpassas till nya
förutsättningar i verksamheten. För detta krävs IT-relaterade tjänster
av olika slag. Det kan handla om leverans/utbyte av tekniska komponenter, driftssupport, användarhandledning, felkorrigeringar i system,
mindre ändringar, tillägg av nya funktioner, införande av nya programvaror eller nya releaser eller andra liknande insatser för att vidmakthålla
och vidareutveckla verksamhetens samlade IT-portfölj.

Kvalitetsstyrning i tjänsteorganisationer
Det finns en ökad medvetenhet om sådana IT-tjänsters betydelse. Därmed har det skett en ökad professionalisering och praktisk kunskapsutveckling avseende IT-tjänster och dess styrning och leverans. Man
har ofta organiserat IT-verksamheter på nya sätt med just ökat fokus
på leverans av IT-tjänster. Särskilda modeller för styrning av IT-tjänster
har utvecklats, marknadsförts och införts i organisationer (Cater-Steel
et al., 2009). Man använder då begrepp som IT service management,
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IT-förvaltning och systemförvaltning. Sådana modeller avser att strukturera arbetet med IT-tjänster och bidra till dess kvalitetssäkring.
Mycket IT-verksamhet sker i projektform, som t.ex utveckling av nya
IT-system. Det som här fokuseras är icke projektanknuten IT-verksamhet. Det är sk löpande verksamhet med att vidmakthålla och förbättra
befintliga IT-investeringar. Det är en permanent verksamhet som har
getts en fast organisering. Dock är det bland många IT-tjänster en hög
grad av variation och icke förutsägbarhet. Vissa enkla tjänster är möjliga att standardisera. Däremot är det för flera tjänster inte möjligt att
åstadkomma någon långtgående standardisering. Många tjänster kräver hänsynstagande och anpassning till särskilda omständigheter. För
många IT-tjänster krävs en situationsanpassad tillämpning av specialkunskaper. Mot bakgrund av detta så finns ofta inslag ”organiseringsdesign” vid utförande av mer komplexa IT-tjänster. Gränsdragningen
blir suddig mellan IT-projekt och komplexa IT-tjänster i en fast, permanent organisation (som då kan få karaktären av ”mini-projekt”).
Detta bidrag baseras på forskning i några organisationer som arbetar
med IT-tjänster. Dessa organisationer har infört och tillämpat särskilda
modeller för styrning av IT-tjänster. Innebär tillämpning av sådana
styrmodeller att tjänstekvaliteten förbättras? Om man misslyckas i
tjänsteleveranser trots den utvecklade tjänstestyrningen, hur förklarar
man dessa misslyckanden? Kan man enkelt säga att framgång i tjänsteleveranser sker tack vare styrmodeller? Kan det kanske vara tvärtom,
dvs. framgång trots styrmodellerna? Det finns flera följdfrågor till dessa
övergripande frågor: Hur väl lyckas människor följa instruktioner och
föreskrifter i styrmodellerna? Varför avviker människor ibland från att
följa modellerna för tjänstestyrning?
Dessa olika frågor har väglett forskningen. Två organisationer (en
kommun och ett landsting) har studerats. Detta har också inneburit studier av två olika tjänstestyrningsmodeller; ITIL och pm3 (som
beskrivs kortfattat i nästa avsnitt). Detta bidrag avser fokusera samspelet mellan å ena sidan faktiska tjänstesituationer och å andra sidan
styrmodeller som försök till organisatorisk institutionalisering av önskvärda arbetssätt. Bidraget lyfter därmed fram organisatorisk förmåga som
ett spänningsfält mellan det typifierade (institutionen) och det utförda
(situationen). Genom bidraget önskar jag också presentera förslag på
hur man forskningsmässigt kan gå tillväga för att undersöka ett sådant
spänningsfält (institution vs. situation).
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Tjänstestyrningsmodeller och
deras institutionalisering
Två modeller för styrning och kvalitetssäkring av IT-tjänster har studerats: ITIL och pm3. Detta följer av att den studerade kommunen til�lämpar ITIL och landstinget tillämpar pm3. De två modellerna täcker
delvis samma område vad gäller IT-tjänster, men har olika fokus och
karaktär. De är möjliga att tillämpa tillsammans (se analys i Lundeberg & Nordström, 2010), och så sker också i flera organisationer. Trots
vissa olikheter (som kort beskrivs nedan) är det möjligt att betrakta
dem båda som typiska exempel på tjänstestyrningsmodeller inom ITområdet. Avsikten i denna forskning har inte varit att göra någon jämförande bedömning av modellerna, utan fokus har som sagt varit på
att förstå hur styrmodeller används respektive inte används i faktiska
tjänsteleveranser. Det har för forskningen då varit en styrka att vi studerat två olika styrmodeller, så att inte allt utfall kan hänföras till specifika
egenskaper i en styrmodell.
ITIL står för ”Information Technology Infrastructure Library”
(Van Bon et al., 2008). ITIL sägs vara uppbyggd av sk ”best practices”
från olika leverantörer av IT-tjänster. Modellen definierar och beskriver viktiga processer, procedurer, aktiviteter, roller och resultat. Den
ses som en referensmodell med begreppsbildning/terminologi för IT
service management. ITIL fokuserar till väsentlig del organisering av
IT-enheters tjänsteleveranser. Pm3 (Nordström & Welander, 2007)
fokuserar samspelet mellan IT-enheter och användare vad gäller förvaltning av IT-system. Denna styrmodell definierar och beskriver viktiga styrprocesser, aktiviteter och roller som berör såväl användarparter
som IT-parter samt hur man avgränsar och sammanför olika IT-system
till lämpliga ”förvaltningsobjekt”. Båda dessa modeller har kommit till
stor användning i svenska organisationer. ITIL har en stor internationell spridning (Cater-Steel et al., 2009).
Att införa och etablera en styrmodell i en IT-organisation innebär
att man försöker institutionalisera ett nytt arbetssätt för utförande av
IT-tjänster (Figur 1). Vanligtvis sker vissa anpassningar av en extern
modell till organistoriska förutsättningar. Sådana modifieringar kan
bestå av anpassning av språkbruk (vokabulär) i modellen, ändring (kanske borttagande) av vissa arbetssteg eller omstrukturering av rolltyper.
Införandet inbegriper normalt också utbildning i modellen.
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Styrmodellen är avsedd att fungera som en organisatorisk institution,
dvs. som ett typifierat och föreskrivet arbetssätt (Berger & Luckmann;
1966; Scott, 1995). En sådan här institution består av olika integrerade
och delvis överlappande delar: Performativt (hur man utför handlingar),
kognitivt (hur man uppfattar och kategoriserar företeelser), normativt
(vilka värden som bör eftersträvas), regulativt (vilka regler som bör följas) och språkligt (hur man talar om och benämner olika företeelser).
För att denna organisatoriska institution ska ha en styrande och normerande inverkan behöver den ha organisatorisk existens. Den behöver finnas någonstans. Här kan man tala om institutionella bärare (Scott;
1995; Goldkuhl, 2003). En primär bärare är förstås människors praktiska
medvetande (Giddens, 1984), dvs. som del i människors kompetens.
Detta innebär en betoning av kompetens som handlingsdisposition för
att utföra uppgifter (Ellström, 1992). Men det finns också andra bärare
av institutioner. De är ofta språkligt beskrivna och finns därmed uttryckta
i olika dokument. Delar av institutioner är idag ofta materialiserade i ITartefakter. Sätt som man utför och beskriver saker på finns ofta implementerade i IT-system. I många sammanhang är det inte möjligt att
utföra en organisatorisk arbetsuppgift utan att följa kodifierade och
normerade procedurer i IT-system.
En institution finns alltså på flera ställen. Den är likt andra sociala
företeelser (som t.ex strategier, metoder) fler-existerande, dvs. olika
manifesteringar finns (Goldkuhl, 2002). Detta är förstås förstärkande
för institutionaliseringen. Människor blir hjälpta att följa institutionen
genom att ta del av språkliga beskrivningar och arbeta med IT-system.
Det är förstås också en källa till institutionell variation. Det kan finnas
skillnad mellan de olika institutionella bärarna och som då kan skapa
osäkerhet och förvirring. Institutioner som kollektiva vanor utvecklas också evolutionärt genom att människor successivt förändrar sina
arbetsmönster (Berger & Luckmann; 1966; Goldkuhl, 2003). Det finns
därför ofta ett spänningsförhållande mellan människors praktiska kunskaper och olika språkliga beskrivningar. Det är förstås också viktigt
att påpeka att institutioner har en variation bland sina olika utförare
(Lounsbury, 2008). Även om man kan tala om kollektiv kompetens i
detta sammanhang så är det viktigt att erkänna kompetensvariation
mellan personer. Vissa är kunniga och följer institutioner väl, medan
andra personer, beroende på bristande kunnande eller intresse, inte följer det föreskrivna arbetssättet lika väl. Detta kommer att diskuteras i
samband med de empiriska fallen nedan.
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Figur 1. Styrning av IT-tjänster – samspel mellan institutionaliserad modell och tjänsteleveranser

De aktuella styrmodellerna finns som anpassade språkliga beskrivningar, i aktörers utvecklade kompetens samt vissa element (kommunikations- och dokumentationsformer) har implementerats i IT-system
(Figur 1). Viktiga element i styrmodellerna är olika roller. För att styrmodellen ska kunna tillämpas måste man bemanna i enlighet med styrmodellens rollrepertoar. Institutionen (styrmodellen) kan ses som en
typifierad arbetsprocess. Varje tjänsteleverans kan ses som en instansiering av denna typprocess (Figur 1).

Hur studera tjänstestyrning
och tjänsteleveranser
Hur fånga samspelet mellan institutionell och situationell nivå vad gäller IT-tjänster? Som har framgått ovan har jämförande studier av två
organisationer genomförts. Variation och rika data från två organisationer har varit en viktig grund för forskningen. Styrning och leverans av
IT-tjänster är komplexa fenomen och låter sig inte enkelt reduceras.
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Det går inte att komma med enkla och fördefinierade frågor till komplexa och svårförutsägbara verksamheter. Här krävs istället närhet och
lyhördhet samt en kontinuerlig reflektion och begreppsutveckling.
Båda studierna har genomförts som samarbetsprojekt med de aktuella organisationerna. Innebär detta att aktionsforskning har utförts?
”Aktionsforskning” är en etikett som används för flera olika varierande
forskningsansatser. Självklart så bör det i sådana fall alltid finnas en
dubbel strävan att bidra till både praktisk problemlösning och vetenskaplig utveckling (Rapoport, 1970). Som t.ex Ellström (2007) kritiskt
diskuterar så finns risker att den praktiska interventionen tar över på
bekostnad av teoretisk utveckling. Därför har liknande forskningsansatser utvecklats, som t.ex kollaborativ forskning och interaktiv forskning (t.ex Ellström, 2007; Pasmore et al., 2008) eller praktikforskning
(Goldkuhl, 2011; Uggerhøj, 2011) där den teoretiska kunskapsutvecklingen framhävs i större grad.
Den aktuella forskningen har inte inneburit att vi forskare medverkat i intervenerade organisatoriska förändringar. Det har varit en nära
samverkan under studierna, men forskarnas bidrag har begränsats till
utvärdering och rådgivande slutsatser i förhållande till medverkande
organisationer. Detta gör att man inte bör karaktärisera forskningsinsatsen som aktionsforskning.
Som samarbetsprojekt på praktikforskningsbasis, så har studierna
initierats och bedrivits utifrån praktiska problem (Goldkuhl, 2011).
Genom att man i organisationerna haft en önskan att bättre förstå och
hantera olika problem vad gäller styrning och leverans av IT-tjänster
så finns en klar angelägenhetsgrad hos praktikerna. Forskarna och deras
insatser är önskvärda. Vi forskare har beretts god access till data inom
organisationen. Man har önskat att vi ska gräva i deras problem och
komma fram med klargörande kunskap.
Som sagts ovan har variation och jämförbarhet varit viktiga drivkrafter i forskningsdesignen. Det har inte bara handlat om att jämföra olika
fall, utan en avgörande ingrediens i forskningen har varit att kunna göra
jämförelser mellan institutionaliserad styrmodell och de faktiska tjänsteleveranserna. Hur kan man få en god kunskap om tjänsteleveranser
som inte är filtrerad genom önsketänkanden och osystematiska generaliseringar? En stor risk är nämligen att man, genom t.ex intervjuer med
personer som ansvarar för styrmodeller, erhåller beskrivningar om hur
man anser att det bör gå till snarare än hur det faktiskt går till. Vi inledde
våra studier med intervjuer av ett antal nyckelpersoner. Även om vi
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erhöll en del intressanta data från dessa intervjuer så kan vi i efterhand
konstatera att dessa intervjudata bestod av mycket önsketänkanden och
osystematiska generaliseringar.
Den institutionella nivån har vi adresserat genom intervjuer, studier
av dokument och IT-system. Den situationella har krävt en mer reflekterad och utvecklad ansats. Vi har arbetat med fall av tjänsteleveranser
och där dessa fall har djupstuderats. I kommunen studerade vi sju fall
av tjänsteleveranser, varav sex karaktäriserades som (delvis) misslyckade och ett fall som framgångsrikt. Studien i landstinget gjordes i två
mikro-organisationer (”systemförvaltningsgrupper”); den ena karaktäriserades som framgångsrik och den andra som ”lågpresterande”. För
varje sådan grupp studerade vi två fall (dvs. tjänsteleveranser). Urvalet var att fånga ett framgångsrikt fall respektive ett misslyckat fall per
grupp. Totalt har alltså elva fall av tjänsteleveranser studerats.
Djupstudier av dessa olika fall har genomförts genom ett antal steg.
Vi inledde med workshops med nyckelpersoner där fallen presenterades
genom intervjustyrda berättelser. Dessa berättelser togs som utgångspunkt för en fortsatt datainsamling av triangulerande och källkritisk
karaktär. Denna datainsamling bestod av intervjuer, studier av dokument och IT-system. Poängen var att få en noggrann beskrivning av
varje fall så att vi därmed kunde få en tillräckligt djup och rik bild för
att kunna förklara varför den aktuella tjänsteleveransen hade misslyckats. På den inledande workshopen hade vi i vissa fall erhållit förklaringar som senare visade sig vara grova förenklingar. I vissa fall hade
någon aktör i tjänsteleveransen utsetts till syndabock; ”hade han bara
följt typprocessen så hade detta inte hänt”. Genom att t.ex rekonstruera
mejlkonversationer kunde vi identifiera var det gick fel. Ofta handlade
det inte om enskilda felgrepp utan snarare om kombinationer av olyckliga omständigheter. Metaforiskt kallade vi vårt arbeta att agera ”haverikommission”. Vi försökte ”vända och vrida på stenar” för att skapa
adekvata och kunskapsgenerativa förklaringar. Vi skapade för varje fall
en helhetlig sammanhängande berättelse som på ett kärnfullt sätt förklarade vad som gått snett. Dessa berättelser återfördes senare till workshopgruppen för fortsatt validering och gemensam reflektion. Denna
”storytelling”-ansats (t.ex Connelly & Clandinin, 1990) har visat sig
vara mycket fruktbar i vår forskning. Samverkan med aktuella praktiker
har underlättats genom friläggande av problem i form av berättelser.
Genom att basera oss på helhetliga berättelser, istället för fragmenterade data, har vi fått en utmärkt bas för dataanalys och teoretisering.
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Våra sammanfattande slutsatser i form av diagnoser och råd blir mer
transparenta för praktikerna genom att en spårbarhet finns till gjorda
berättelser.
De olika fallen (berättelser om misslyckade och framgångsrika tjänsteleveranser) har sedan ställts mot beskrivning av de institutionaliserade styrmodellerna. Vi har på goda grunder kunnat bedöma om tjänsteleveranser inneburit följsamhet eller avvikelse mot styrmodellen.
Detta beskrivs i kommande avsnitt.

Följsamhet eller avvikelse
Det var olika typer av tjänsteleveranser som studerades. Flera innebär
misslyckanden i olika avseenden. För att konkretisera så omnämns
några fall kortfattat här. Ett fall handlade om ändringar till följd av uppgradering av operativsystem (Windowsmiljön). Man behövde göra förändringar i ett sk inloggningsscript så att användare kunde logga in när
de bytt operativsystem. Denna ändring gjordes på ett felaktigt sätt, vilket ledde till att en stor del av kommunens anställda inte kunde logga in
på sina datorer, vilket givetvis fick allvarliga konsekvenser för den dagliga driften i dessa verksamheter. Ett annat fall handlade om införande
av ett nytt sk ”intranät” (dvs. ett webbsystem för internkommunikation
i landstinget). När detta system överlämnades för drifttagande så visade
det sig att systemet var långt ifrån färdigt. Det krävdes en lång tids ”restaurering” av systemet innan det kunde tas i drift. Ett tredje fall handlade om att daglig support till användare ”äter upp” tiden för personer
som ska arbeta med att sprida detta system till andra enheter. Många
användare på andra kliniker fick vänta länge på nytt efterfrågat IT-stöd
för att man inte lyckats organisera och bemanna supportfunktionen på
lämpligt sätt. I flera andra fall så kunde vi identifiera stora förseningar i
tjänsteleveranser. Vissa ärenden kunde ligga och ”skvalpa” länge och bli
sk ”surdegar” som ingen tog tag i. Det var uppenbart en bristande tidsstyrning i många fall.
En grundläggande idé bakom dessa införda styrmodeller är att bidra
till kvalitetssäkring av tjänsteleveranser. Genom att agera i enlighet
styrmodellen så är det mer sannolikt att man lyckas leverera IT-tjänster
så att användare blir nöjda. Följsamhet till modellen ses som en förväntad framgångsfaktor, medan avvikelse ses som en risk för misslyckande
(Figur 2).
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Figur 2. Förväntade kausalrelationer vid användning av styrmodeller

Man skulle kunna se dessa förväntade kausalrelationer som de grundläggande hypoteser som ligger bakom användning av dessa styrmodeller. Genom våra noggranna studier av såväl framgångsrika som misslyckade fall så har vi underlag för att bedöma dessa hypoteser. Studier
av de misslyckade fallen ger i vissa lägen en dubbel förklaringsgrund.
Tjänsteutförandet var initialt misslyckat, men genom särskilda insatser
har man lyckats ”rädda” dessa ärenden och åstadkomma tjänster som
användare blir nöjda med till sitt innehåll. Vi har kunnat förstå varför
tjänsteleveransen först gick snett och sedan vad det var som drev den till
en acceptabel tjänst.
Genom våra empiriska studier har vi kunnat konstatera att kausalrelationerna i figur 2 ger en förenklad bild av hur tjänstearbetet sker
baserat på dessa styrmodeller. Vi har kunnat identifiera fyra typfall
(Figur 2 och 3). Dessa typfall är: a) följsamhet till tjänstemodell som
ger framgång i tjänsteleverans, b) avvikelse mot tjänstemodell som ger
misslyckande i tjänsteleverans, c) följsamhet till tjänstemodell som ger
misslyckande i tjänsteleverans, d) avvikelse mot tjänstemodell som ger
framgång i tjänsteleverans. Förutom de två förväntade typfallen så finns
alltså två motsatta typfall; att följsamhet leder till misslyckande och att
avvikelse leder till framgång. För att förklara dessa till synes motstridiga
samband krävs ett klarläggande av hur mötet kan ske mellan institutionaliserad styrmodell och faktisk tjänstesituation.

Följsamhet

Framgång

Avvikelse

Misslyckande

Figur 3. Oväntade kausalrelationer vid användning av styrmodeller

Jag redogör för exempel på samtliga fyra typfall och kommer senare
i framställningen att resonera om dessa samband på ett mer teoretiserande sätt. Typfall a (följsamhet ger framgång) återfinns tydligt i
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ett större ändringsärende (byte av e-postprogramvara) i kommunen.
Detta var ett viktigt och komplext ändringsärende. Många personer var
inblandade, men de var väl medvetna om sina respektive roller. Det
uppstod en del oförutsedda hinder i processen, men dessa hanterades
väl och i enlighet med föreskrivet beslutsfattande i styrmodellen/typprocessen. Det blev en säker tjänsteleverans genom väl utfört utrednings- och testarbete (som genomfördes i enlighet med styrmodellen).
Att notera i detta framgångsfall var att det var en och samma person
som innehade flera av de viktiga rollerna i ärendet.
Typfall b (avvikelse ger misslyckande) finns tydligt illustrerat i exempel från landstinget. Man har låtit sig styras av situationella supportkrav
och därmed underlåtit att följa sitt tilldelade rolluppdrag. Detta har lett
till att andra användare har fått vänta på införande av IT-system.
Typfall c (följsamhet ger misslyckande) illustreras väl av exemplet
med det felaktiga inloggningsscriptet. Här har tjänsteutförarna följt
den föreskrivna tjänsteprocessen och utfört arbetssteg och växlat roller
i enlighet med styrmodellen. Vi kunde genom vår detaljerade ”uppackning” av denna tjänsteprocess identifiera flera brister. Det var en otillräcklig säkring av formuleringen av ändringsuppdraget. Det var vidare
en otillräcklig säkring av överföring av deluppdrag från en person till
en annan. Det skedde inte heller en ordentlig kontroll av den genomförda ändringen. Man har på ett ytligt sätt följt den föreskrivna processen och utfört angivna arbetssteg. Vi har kunnat konstatera att arbetet
utförts på ett snabbt och relativt slentrianmässigt och ouppmärksamt
sätt. Genom den föreskrivna tjänsteprocessen (med sina strukturerade
arbetssteg och sofistikerade rollbyten) har aktörerna invaggats i en falsk
säkerhet. Genom att följa typprocessen så tror man att det blir rätt. Man
har inte varit tillräckligt uppmärksam på situationella omständigheter
utan låtit den institutionaliserade processen vara i förgrunden som en
”ledstång”. Det blev viktigare att göra sakerna på rätt sätt än att åstadkomma ett rätt resultat (Ellström, 2001).
I styrmodellen ingår att inledningsvis klassificera ärendet som en
mindre, mellanstor eller större ändring. Detta ärende klassificerades
som en mindre ändring, då det programvarutekniska ingreppet bedömdes som mindre till sin karaktär. Det var emellertid stort i förhållande
till antalet användare som berördes och de potentiella risker som fanns
i förhållande till en inte väl genomförd ändring. Genom att klassificera
ändringen som mindre så infann sig uppenbarligen en känsla hos personerna av att detta var ett arbete kunde utföras relativt slentrianmässigt
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(”det här är enkelt”, ”det kan vi redan”). Genom att man hade gjort
denna klassificering (en mindre ändring) förvärrades det hela genom
att kundservicefunktionen inte var informerad i förväg om ändringen
vilket också försämrade IT-enhetens möjligheter att snabbt ställa felet
tillrätta och hjälpa användarna med information och stöd. En viktig del
i förklaringen av detta misslyckande är också att detta förhållandevis
lilla ändringsarbete delades upp på flera personer (enligt styrmodellens
rollrepertoar), med en nödvändig kunskapsöverföring som följd. En
viktig del i förklaringen är att denna kunskapsöverföring blev fel pga
bristande uppmärksamhet hos båda kommunikatörer.
Typfall d (avvikelse ger framgång) har identifierats i flera fall i både
kommunen och landstinget. Även om det finns förenklingar gjorda i
typprocessen för mindre ändringar så upplevs denna process av flera
personer som tung och omständlig att tillämpa. Det finns ett stort tryck
från användare att få IT-tjänster snabbt genomförda. Flera tjänsteutövare försöker jobba smart och hitta genvägar i den ibland omständliga
typprocessen. Man hoppar över arbetssteg som man inte tycker ger
något mervärde. Båda styrmodellerna har sofistikerade rollmodeller
med flera olika roller definierade. Vi har observerat situationer i båda
studerade organisationer där personer har slutat fokusera på roller och
istället fokuserar på arbetsuppgifter och att få saker gjorda. Man har
slutat bry sig om att hålla sig till sin tilldelade roll och istället formas
en situationellt anpassad arbetsfördelning och resultatfokusering. Man
byter roller och tar på sig roller på ett fritt sätt. Det finns studerade fall
som hållit på att gå snett, men som räddats av personer som tagit på sig
ett större ansvar än tilldelad roll och drivit ärendet till ett lyckat resultat.
I detta kan också ligga att personer haft en stor lyhördhet mot oväntade
situationella omständigheter och hanterat dessa på ett flexibelt och situationsanpassat sätt, snarare än efter styrmodellens föreskrifter. Man har
improviserat istället för att följa den föreskrivna modellen och där det är
denna improvisation som har gett framgång i tjänsteleveranserna.
Genom redovisade empiriska studier har vi identifierat fall i enlighet
med förväntade hypoteser (Figur 2) om att följsamhet ger framgång och
avvikelse ger misslyckande. Följsamhet till institutionaliserad styrmodell:
bringar ordning, reda och trygghet
skapar en förutsägbar tjänsteprocess
bidrar med tydlig tilldelning av roller/arbetsuppgifter; man vet
vem som ska göra vad
ger en tydlig spårbarhet genom process till resultat
bidrar med plan för hur tjänstekvalitet ska skapas

mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning

Å andra sidan så kan avvikelse mot den föreskrivna typprocessen innebära:
ett slumpmässigt och oförutsägbart agerande
att arbetsuppgifter inte blir utförda
att arbetsuppgifter inte blir utförda på korrekt sätt
ett högt individberoende

Genom studierna så har vi även identifierat exempel på de motsatta
(oväntade) hypoteserna (Figur 3); följsamhet ger misslyckande och
avvikelse ger framgång. Några viktiga kännetecken sammanfattas
nedan.
Följsamhet till typprocesser kan ge
omständlighet och tröghet i genomförande
trygghet som ibland innebär falsk säkerhet och som då kan
försämra kvalitet

Avvikelser från typprocesser i form av improvisering
för ibland processen framåt och är det som räddar uppdrag
från misslyckande
kan innebära ett flexibelt och resurseffektivt agerande
kan bidra med en ökad uppmärksamhet gentemot situationella
krav och omständigheter
skapar faktisk kvalitet i situationen

En dialektisk analys av
följsamhet och improvisation
Utifrån den ovan genomförda analysen av mötet mellan institution och
situation i termer av följsamhet och avvikelse kommer jag nu föra detta
vidare genom att anlägga ett explicit dialektiskt synsätt (Popper, 1940).
Jag kommer att ställa följsamhet mot improvisation i tjänsteprocesser. Att vara följsam till den institutionaliserade styrmodellen ses som
en tes. Dess antites är avvikelse från styrmodellen och improvisation i
utförande (Figur 4). Följsamhet (tesen) innebär en stark fokusering på
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TES

ANTITES

Typprocessen

Ärendets
specifika
egenskaper

Följsamhet i
processen

Improvisation
i processen

+ Ordning och reda
+ Spårbarhet
+ Planerad kvalitet

+ Flexibilitet
+ Kvalitet i situation

- Omständligt
- Falsk säkerhet

- Personberoende
- Slumpmässigt

Figur 4. Dialektiska motsättningar mellan följsamhet och improvisation

den föreskrivna typprocessen. Det finns uppenbara fördelar med detta.
Det blir ordning och reda i processutförandet med en tydlig spårbarhet. Typprocessen bidrar med en planerad kvalitet. Det finns emellertid också potentiella nackdelar i form av omständlighet i utförande
samt risk för en falsk säkerhet. Antitesen (improvisation) kännetecknas
av fokus på ärendets specifika egenskaper och flexibilitet i processen
som följd. Genom fokus på specifika ärendeegenskaper kan kvalitet i
situationen skapas. Här finns dock risker med personberoende och ett
slumpmässigt, icke förutsägbart utförande.
En dialektisk analys utgår från motsättningar mellan tes och antites, men stannar inte där utan försöker skapa en syntes mellan tesen
och antitesen. Detta görs genom att man försöker ta tillvara fördelarna
med tesen respektive antitesen och undvika nackdelarna hos dessa samt
genom att höja sig över motsättningarna tillföra nya egenskaper hos
syntesen (Popper, 1940). I figur 5 har en syntes skapats utifrån motsättningarna i figur 4. Syntesen benämns ”struktur och situationsanpassning i processen”. Syntesen innebär följsamhet till föreskriven typprocess (institutionen), men också en öppenhet för improvisation och
flexibilitet genom starkt fokus på ärendets specifika egenskaper. Det är
här naturligt att följa typprocessen, men att då också i vissa lägen göra
välmotiverade och medvetna avsteg (”välmotiverad variation”). Syntesen kännetecknas också av en hög situationell medvetenhet samt högt
ett personligt ansvarstagande och engagemang.
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TES

ANTITES

Typprocessen

Ärendets
specifika
egenskaper

Följsamhet i
processen

Improvisation
i processen

+ Ordning och reda
+ Spårbarhet
+ Planerad kvalitet

SYNTES

- Omständligt
- Falsk säkerhet

+ Flexibilitet
+ Kvalitet i situation
- Personberoende
- Slumpmässigt

Struktur &
situationsanpassning i
processen
+ Välmotiverad variation
+ Situationell medvetenhet
+ Personligt ansvarstagande
+ Ärendeengagemang
Figur 5. Struktur och situationsanpassning som syntes utifrån följsamhet och improvisation

Institutionella hinder för
institutionell följsamhet
Det är inte bara situationella omständigheter som hindrar en följsamhet
till den föreskrivna styrmodellen. Det finns element i institutionerna
själva som hindrar en följsamhet. Vi har, som framgått ovan, inte bara
studerat faktiska tjänsteleveranser, utan också gjort särskilda studier
av institutionella förutsättningar. Vi har studerat beskrivningar av de
anpassade styrmodellerna samt de IT-system som är avsedda att stödja
tjänsteprocesserna. Sådana IT-system ger stöd för kommunikation och
dokumentation av tjänsteuppdrag.
Den studerade kommunen tillämpar en internationellt etablerad styrmodell (ITIL). De anpassade beskrivningarna i kommunen
av denna styrmodell är i huvudsak på engelska. Vi har noga granskat
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anpassade modellbeskrivningar och har kunnat identifiera stora utmaningar för IT-enhetens tjänsteutförare att studera och ta del av modellen. Det är en komplex, omfattande och fragmenterad dokumentation.
Det finns motstridigheter mellan olika beskrivningar. Dokumentationen är språkligt oklar på flera ställen; ibland används en flertydig terminologi. Det krävs en mycket god förförståelse för att tränga in i och
utnyttja beskrivningarna av föreskrivna typprocesser. Den svårtillgängliga texten är ett klart hinder för att uppnå följsamhet i processer.
En viktig del i institutionaliseringsprocessen är införande av ett nytt
språkbruk. Nya termer förs in med för verksamheten nya betydelser.
Nya aktiviteter och typer av objekt införs tillsammans med nya specifika sätt att benämna dem. Tidigare aktiviteter omformas tillsammans
med nya sätt att benämna dem. I vardagliga arbetssamtal på IT-enheten
så finns ett stort inslag av ”svengelska”, dvs. en inblandning av engelska uttryck i en annars genomförd kommunikation på svenska språket.
En typisk utsaga kan låta så här: ”Man måste använda en RFC för att
styra change-processen även om det är en minor change”. Vi har i våra
studier kunnat identifiera en hög grad av flertydighet pga denna svengelska. Vi kan exemplifiera med uttrycket RFC som står för ”request for
change”. Detta är en dokumenterad begäran om ändring. RFC visar sig
inte bara betyda begäran om ändring, utan det kan också betyda hela
ändringsärendet eller ändringsdokumentationen eller själva ändringen.
Språkliga valörer går förlorade genom att använda engelska uttryck, och
särskilt då förkortningar av engelska uttryck. Det är inte förvånande att
missförstånd uppstår emellanåt i verksamheten.
I kommunen finns två IT-system till stöd för utförande av tjänsteleveranser. Man använder ett inköpt standardsystem för dokumenthantering. Detta system är inte fullständigt anpassat för kommunens arbete
med IT-tjänster, varför man kompletterat med eget anpassat system av
enklare karaktär. De två olika IT-systemen ger en fragmenterad arbetssituation för tjänsteutövarna. Man behöver växla mellan de två systemen för att utföra/dokumentera vissa uppgifter.
Samtidigt som den nya styrmodellen ska tillämpas finns minnesbilder och vanor från tidigare arbetssätt tillgängliga bland IT-enhetens
medarbetare och som då har en konserverande funktion. Det kan förstås ibland vara lätt att falla tillbaka till gamla arbetsmönster.
Det är helt klart så att man inte kan tala om ett enhetligt och sammanhängande institutionaliserat arbetssätt (Lounsbury, 2008). Det
finns en betydande institutionell variation mellan olika institutionella
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bärare (aktörer, beskrivningar, IT-system). Detta gör det svårare att
åstadkomma ett enhetligt och följsamt agerande vid utförande av ITtjänster. När institutionen blir otydlig och flytande så går man ifrån
den.

Avslutande reflektioner om institution
som del i organisatorisk förmåga
Dessa studier har behandlat kvalitetsstyrning av IT-tjänster som ett
spänningsfält mellan institution och situation. Det kan ses som en
spänning mellan vad som också beskrivs som rutinisering vs. improvisering (Cunha & Cunha, 2003; Feldman & Pentland, 2003; Leonardi,
2011; Weick, 1998). Att bygga upp institutionaliserade arbetssätt handlar om att arrangera för organisationer att få en förbättrad förmåga att
hantera förväntade och återkommande arbetsuppgifter. En institution
utgör därmed en väsentlig del i den organisatoriska förmågan (Grant,
1996; Goldkuhl & Nilsson, 2000).
Det är dock omöjligt att skapa detaljerade riktlinjer för verksamhetsprocesser där kundkrav och andra omständigheter kan skifta väsentligt.
Det måste alltid finnas en beredskap för att hantera det oväntade och
särskilt krävande. Människors kompetens kan inte vara begränsad till
bara förväntade standardsituationer.
En organisations samlade förmåga (utifrån ett institutionellt perspektiv) kan sägas bestå av institutionell förmåga och ”utom-institutionell” förmåga. Att se en organisatorisk institution som en förmåga
innebär att betona dess karaktär som kollektiv handlingsdisposition.
Som har framgått ovan finns olika delar i en sådan förmåga (performativ, kognitiv, normativ, regulativ och språklig). Olika delar av förmågan
finns också ”distribuerad” på olika bärare; förutom på människor också
på språkliga beskrivningar och materiella artefakter (Goldkuhl & Nilsson, 2000; Latour, 1998; Leonardi, 2011). Det finns en stor utmaning
att få olika institutionella element i harmoni samt också olika institutionella bärare i harmoni. Här redovisade studier har visat på institutionell variation och inkongruens.
Här redovisade studier har också visat på behovet av ”utom-institutionell” förmåga hos personer. Det handlar om förmåga att kunna
avvika på ett klokt sätt från föreskrivna arbetssätt (Weick, 1998). I flera
utmanande situationer räckte inte den institutionella förmågan hos
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utförande aktörer. Viktiga personliga egenskaper som entreprenörsanda, ansvarstagande och situationell medvetenhet spelade stor roll
för att nå framgång i vissa tjänsteleveranser. Personers djupa sakkunskaper utgjorde en grund för medvetenhet om och uppmärksamhet av
viktiga situationella omständigheter.
Det är viktigt att ett institutionellt perspektiv, i vetenskaplig kunskapsbildning eller i praktisk verksamhetsutveckling, inte blir totaliserande så att improvisation och responsivitet exkluderas.
Tack
Här redovisad forskning har genomförts i nära samarbete med fil dr Malin Nordström, Karolinska
Universitetssjukhuset och fil dr Jenny Lagsten, Örebro universitet. De två organisationerna (kommunen
och landstinget) har villigt öppnat sina dörrar för våra djupa studier.
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Lärande i processoperatörsarbete:
möjligheter och
utmaningar
Maria Gustavsson

det är drygt femton år sedan Styrelsen för teknisk utveckling
(STU), senare NUTEK, initierade det tioåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Driftsutvecklingssystem för Processindustrin (DUP).
Programmet som pågick mellan 1987–1996 omfattade 100 projekt vilka
fokuserade processoperatörens arbete, och hur dennes yrkesskicklighet
togs tillvara och utvecklades inom processindustrin. Särskilt betonades operatörens förmåga att styra processer och dennes roll i utveckling
av effektiva processtöd för att uppnå goda produktionsresultat. DUPprogrammets inriktning mot operatörens lärande och yrkesskicklighet
parallellt med utformning av teknik engagerade en rad olika forskare
från ett flertal discipliner. DUP-programmet ses som en av de första
satsningarna där beteendevetare gavs möjlighet att forska under samma
villkor som tekniker för att lösa disciplinöverskridande problem i processindustrin (Tengblad och Walldius, 2007). Per-Erik Ellström var en
av forskarna i DUP-programmet som studerade yrkeskompetens och
lärande i processoperatörers arbete. I denna text är min ambition att
återvända till forskning om processoperatörers arbete och lärande, och
särskilt diskutera möjligheter för lärande i högautomatiserad processindustri. Jag gör dock inte anspråk på att ge en heltäckande bild utan
fokuserar på några frågor. De frågor jag ställer mig drygt femton år
senare är: Har den relativt stabila bild av operatörsarbete som tidigare
framträtt i forskningen förändrats? Vilka möjligheter för lärande finns i
processoperatörsarbetet? Vilka lärutmaningar finns i processoperatörsarbetet om man blickar framåt?
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Processoperatörsarbetets
karaktäristiska drag
En rad studier av operatörsarbete ger från 1960-talet till slutet av 1990talet en likartad beskrivning av processoperatörsarbetet (Crossman,
1960; Ellström, 1997; Gustavsson, 2000). Vissa utmärkande drag tycks
återkomma i studier av operatörsarbete. Processoperatörer arbetar
i en teknikintensiv miljö. Med hjälp av olika datorbaserade övervakningssystem styr de en föränderlig produktionsprocess som de inte
har någon sinnlig och kroppslig kontakt med (Ellström, 1996; Hill,
1996). När produktionsprocessen fungerar stabilt utför operatörerna
ett flertal rutinbetonade arbetsuppgifter. Vanligaste arbetsuppgiften
under stabil drift är kontroll och övervakning av produktionsprocessen, maskiner och annan teknisk utrustning. I kontrolluppgiften ingår
även att avläsa och tolka information från mätinstrument, optimering
av processförloppet, förbygga störningar och omställning av produktionen. I arbetsuppgifterna igår även speciella proceduringripanden som
regelbundet upprepas, t.ex. provtagning, samt rutinmässigt underhåll
av den tekniska utrustningen (Crossman, 1960). Informationen från
kontroll- och övervakningssystemet är dock ofta osäker och problem
och störningar kan när som helst avbryta det normala driftstillståndet.
Orsakerna till problemen kan bero på många samverkande och situationsbundna faktorer relaterade till t.ex. den tekniska utrustningen,
råvaran eller människorna. Pendlingen mellan de två driftsförhållandena kan sägas skapa operatörsarbetets karaktäristika drag. Det finns
enligt Ellström (1996, s.14) åtminstone fyra central drag som återkommer i studier av operatörsarbete:
Hantering av osäkerhet
Höga kompetenskrav – få lärtillfällen
Hög abstraktionsnivå
Krav på samverkan och lagarbete

Hantering av osäkerhet är kopplad till produktionssystemets komplexitet och oförutsedda problem. Operatören måste hantera osäkerheten
i realtid, vilket ställer krav på operatörens förmåga att just i stunden
planera, urskilja processförändringar orsakade av eget ingripande eller
processvängningar, samt vara stresståliga (Ellström, 1996). Höga kompetenskrav och få lärtillfällen har sin grund i automatiseringens para-
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doxala och inkonsekventa krav på operatörerna (Ellström, 1996). Å ena
sidan ska operatörerna övervaka en automatiserad produktionsprocess
som i stor utsträckning är stabil och som kräver få manuella ingripanden och därmed färre möjligheter till lärande i arbetet. Å andra sidan
ska operatören upptäcka och hantera problem och störningar som inte
lyckats automatiseras eftersom produktionsprocessen följer en egen
logik på grund av råmaterialets egenskaper, slitage på maskinutrustningen, m.m. Problem som kommer plötsligt kräver omedelbara manuella insatser av operatörerna vilket betyder fler möjligheter till lärande
(Gustavsson, 2000). Hög abstraktionsnivå följer med den ökande automatiseringen (Ellström, 1997). Operatörerna har tillgång till information via en uppsättning datorer och bildskärmar som presenterar en
omfattande mängd produktionsdata och aktuella processvärden. Den
rika mängden information som datasystemet alstrar måste operatörerna lära sig att använda och för det krävs mer intellektuella färdigheter för att tolka och förstå den process som övervakas (Ellström, 1997;
Zuboff, 1988).
Operatörsarbete kräver lag- och samarbete som är anpassat till den
föränderliga produktionsprocessen och struktureras av maskiner och
annan teknisk utrustning i förhållande till tid och rum, samt innehåll
(Bergman, 1995). Samarbetet formas av arbetslagets kollektiva kompetens som utvecklats över tid genom att operatörerna antingen handgripligen hjälpt varandra och gjort varandras arbete eller genom att de
fört en öppen dialog om vem som ska göra vad, när och hur i en kritisk
situation (Gustavsson, 2000). Kravet på samarbete ökar så fort något
händer och då arbetsbelastningen ökar i arbetslaget. Samarbetet är en
produktionsnödvändighet då en enskild operatör inte själv kan bemästra produktionsprocessens nyckfulla svängningar mellan normal och
stöd drift.

Lärmöjligheter i processoperatörers arbete
Operatörsarbetets karaktäristiska drag som beskrivs ovan tycks också
skapa de möjligheter processoperatörer har att lära i arbetet. Nedan diskuteras operatörers lärmöjligheter utifrån följande teman:
Hög komplexitet och svårförutsägbara processer
Låg grad av standardisering och detaljstyrning
Överskridande av olika gränser
Virtuell träning och simulering
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Hög komplexitet och svårförutsägbara
produktionsprocesser
Mycket av det som tycks vara problematiskt för lärandet i processoperatörers arbete är pendlingen mellan de två driftsförhållandena. Problem
och störningar är ständigt närvarande inslag i processoperatörernas
arbete och de avviker från det dagliga arbetet när driften är normal.
Detta skapar ett dikotomt förhållande mellan arbetskrav och lärmöjligheter. Nuutinen (2005) menar att arbetskraven i en störningssituation
och den kompetens som krävs där skiljer sig avsevärt från den kompetens som krävs för att hantera en normal driftssituation. Hantering av
en störningssituation ses ofta som en test på operatörens yrkeskompetens samtidigt som hantering av störningssituationer är det enda sättet
att lära sig bli en kunnig operatör. Dilemmat är dock att möjligheten att
lära genom att göra är begränsad. I många situationer begränsas lärandet av den relativt stabila produktionsprocessen. Lärandet begränsas
också av att operatören vid störningssituationer inte får göra fel pga
säkerhetsrisker, t.ex. i kärnkraftverk (Nuutinen, 2005), men även pga
arbetsmiljörisker, t.ex. i pappersbruk vid hantering av maskiner och
tunga produkter (Sjöström, 2013). Att lära sig hantera risker är en del
av operatörsarbetet för att inte skada sig själv eller andra kollegor (Sjöström, 2013). Moment som tycks enkla och säkra i vissa situationer kan
vara förenade med stor risk i andra situationer. Skiftlagen och operatörerna utvecklar en processpecifik kompetens som lärs genom praktiska handgrepp och rörelsemönster som syftar till att undvika riskmoment i arbetet. Invanda arbetsmönster och rutiner blir på så vis viktiga
lärstöd för att lära sig arbeta säkert, särskilt i stressiga situationer. Att
lära av olyckor med stöd av en mer formaliserad lärmetod har också
visats skapa lärtillfällen i processoperatörsarbetet, men det kräver också
ledningens stöd och nödvändiga resurser för ett mer effektivt lärande
(Jacobsson, Ek och Akselsson, 2012).
Under normala driftförhållanden arbetar processoperatörerna i ett
ganska tyst kontrollrum isolerat från produktionsprocessen. Att just
fysiskt vara avskärmad från produktionsprocessen begränsar möjligheterna till lärande. I kontrollrummet har inte operatörer tillgång till
information om produktionsprocessen som de hade förr när de gick
runt i fabriken och lyssnade på (o)ljud från maskiner och annan teknisk
utrustning (Ramsten och Säljö, 2012). Ljud förmedlar viktig informa-
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tion om produktionsprocessens tillstånd, och vägleder operatörerna hur
de ska köra produktionsprocessen. Sett till erfarna och mindre erfarna
operatörer finns det skillnader när det gäller kroppsliga och emotionella kunskaper (Berner, 2008). Trots en hög grad av automatisering
kan erfarna operatörer se, lukta och höra onormala tillstånd i processen, och det ger processkänsla och självförtroende att hantera problemoch störningssituationer. Lärande som baseras på operatörens känsla,
sinnesintryck och subjektiva bedömningar tillskrivs stor betydelse i
forskning för utveckling av operatörers yrkeskunnande (Berner, 2008;
Ellström, 1997). Här talas det om den intuitiva operatören (Ellström,
1997) eller operatörens blick (Messeter, 2000), dvs. operatörens förmåga att kritiskt bedöma och ifrågasätta trendkurvor, mätvärden, risker, etc. i arbetet.

Låg grad av standardisering
och detaljstyrning
Även om det finns strikta arbetsrutiner, och särskilt säkerhetsreglerande procedurer som styr arbetet är det en oskriven lag att operatörerna åtgärdar störningar och problem. Den låga graden av standardisering för att hantera olika oförutsedda problem skapar möjligheter till
lärande. Operatörerna använder många gånger inofficiella metoder för
att lösa problemet som uppstått trots att det går emot formella regler i
arbetet. Processoperatörer har av tradition haft ett stort handlingsutrymme eftersom arbetet är händelsestyrt snarare än detaljstyrt, särskilt
tydlig är detta i kritiska situationer då ett snabbt och samfälligt agerande och samarbete krävs för att lösa problemet (Bergman, 1995). Sjöströms (2013) studie visar att operatörerna väljer att ta risker i arbetet
för att undvika maskinhaveri och minska produktionsstopp, därmed tar
operatörerna ett utökat ansvar för produktionen som många gånger ligger utanför arbetsgivarens kontroll. Att ta ett utökat ansvar för produktionen ökar risktagande i arbetet, men ger också operatörerna ett större
handlingsutrymme. Detta är motsägelsefullt då operatörerna faktiskt
lär då de gör det de inte får göra i arbetet (Gustavsson, 2000). Operatörerna gör många gånger avvägningar mellan vad de kan och får göra, och
de lär vilka regler och rutiner som får, inte får användas i olika situationer (Gustavsson, 2000). Det är också viktigt att veta vem som gör vad i
arbetslaget för att samordna arbetsinsatserna. Operatören måste förlita
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sig på och känna till sina egna begränsningar samt ansvaret denne kan
(ska) ta i olika situationer, och särskilt i störningssituationer (Nuutinen, 2005). Aktiv hantering av olika situationer och att ständigt behöva
vara alert för att när som helst ingripa skapar möjligheter till lärande.
Men lärmöjligheterna beror också på om operatören tar sig själv eller
av andra operatörer tilldelas ett visst handlingsutrymme i olika situationer. När operatörerna ingriper i produktionsprocessen är de med
och successivt förändrar produktionssystemet, och på så vis skapar varje
ingripande möjligheter till lärande som kan utveckla systemet (Norros,
1996). Ett systematiskt samarbete mellan operatör(er) och tekniker vid
problemhantering och optimering av produktionssystemet skapar goda
lärmöjligheter. Särskilt tydligt är det när operatör och tekniker gemensamt sitter vid datorskärmen och handgripligen löser uppstått problem,
t.ex. diskuterar vilken knapp som ska tryckas in (Ramsten och Säljö,
2012). Teknikern vägleder operatören via konkreta handlag som stegvis
manipulera produktionssystemet.

Överskridande av olika gränser
Ny teknik kan skapa nya arbetsuppgifter som stödjer utveckling av
operatörernas förmåga att förstå, öva och ingripa i processen (Olsson,
1996). Teknik kan också lösa upp den arbetsdelning som finns mellan
tekniker och operatörer och skapa arbetsuppgifter som öppnar upp
befattningsgränser. Traditionellt sett har operatörer utfört golvnära
arbetsuppgifter, medan tekniker ansvarat för underhåll och utveckling
av produktionsprocessen och systemet. För att nya arbetsuppgifter ska
kunna utvecklas måste operatörer överskrida, och tillåtas överskrida,
befattningsgränser mellan operatörs- och ingenjörsarbete (Ellström,
1996). Forskning visar att det finns goda möjligheter till lärande vid
gränser och gränsöverskridanden (Akkerman och Bakker, 2011). Sett
till operatörsarbete skulle identifiering och hantering av gemensamma
problem operatörer och tekniker emellan resultera i att operatörer inte
bara får veta hur de ska ingripa i processer utan även veta vad som ska
åtgärdas, varför och när åtgärden ska genomföras. Flera forskare menar
att det är nödvändig att operatörer och tekniker luckrar upp befattningsgränser för att kontinuerligt (om)forma och utveckla produktionssystemet (Bergman, 1995; Norros, 1996).
I en nyligen publicerad avhandling visas vikten av att ha en öppen
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innovations
verksamhet vid utveckling och implementering av nya
processteknologier i processindustrin (Rönnberg Sjödin, 2013). Om
operatörer (slutanvändaren) tidig involveras och tillåts delta i problemlösning tillsammans med tekniker och leverantörer i olika utvecklingsprojekt reduceras osäkerhet och därmed ökar möjligheterna att lyckas
med processutvecklingen utan alltför stort risktagande och inskränkta
konkurrensfördelar. Därigenom kan operatörer som ska övervaka produktionsprocessen på ett tidigt stadium vara med och utforma och
pröva produktionsprocessens funktioner vilket skapar möjligheter till
lärande. Ett dilemma är dock att processteknologi och annan utrustning byggs in i maskiner och inte är direkt synlig för operatörerna (Hutcheson, Pearson och Ball, 1995). Därför blir nya teknikinvesteringar och
ombyggnationer av maskiner, men även byten av maskindelar, unika
tillfällen att lära i arbetet för att de synliggör maskiners innanmäten
(Gustavsson, 2000). Operatörer som varit med om ny-och ombyggnationer av maskiner har ett stort tekniskt kunnande och därför är de en
tillgång för andra operatörer i skiftlaget för att de fungerar som stöd
för deras lärande (Gustavsson, 2000). Leverantörer av maskiner brukar
också tillhandahålla utbildning i samband med installation av maskinutrustning, vilket också skapar lärmöjligheter i arbetet.

Virtuell träning och simulering
Komplicerade produktionsprocesser och störningshantering, men även
konkreta handlag och arbetstekniker – till synes enkla uppgifter kräver
lärtid och träning för att behärskas till fullo. Metoder och tekniker för
simulering av operatörsarbete har används länge (Hill, 1996; Olsson,
1996). Det har dock senaste femton åren skett en snabb utveckling av
virtuell träning och simulering av processtyrning och störningshantering i processindustri (Balaton, Nagy och Szeifert, 2013; Limongelli et
al., 2012). Främsta argumentet för en ökad satsning på virtuell träning
och simulering är att operatörer till en relativt låg kostnad kan ges möjlighet att lära arbetet och att träningen kan anpassas till enskilda operatörer (Limongelli et al., 2012). Operatörer kan träna i en fullskalig
simulator och lära sig flera övergripande funktioner som styr övervakningssystemet och produktionsprocessen, de kan också träna särskilda
handgrepp och procedurer, t.ex. start och stopp av produktionsprocessen. Utbudet av olika simuleringsverktyg är stort. Inte minst kan det
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avläsas i ett ökat forskningsintresse kring att skapa rekonstruerade lärsituationer i arbetet. I praktiken ses en ökande träning av störningshantering, beslutsfattande och samarbete i olika situationer (Norros
och Nuutinen, 2005) men även träning av hur uppgifter fördelas sinsemellan operatörer, och mellan operatörer och tekniker i störningssituationer (Limongelli et al., 2012). Träning sker både av noviser och
mer erfarna operatörer som behöver upprätthålla sina kunskaper och
praktiska färdigheter. Användning av verktyg för simulering har dock
visats fungera bäst för att stödja erfarna operatörers lärande då de har
förmåga att se konsekvenser i den motsvarande verkliga situationen,
vilket saknas hos mindre erfarna operatörer (Messeter, 2000). Ytterligare ett argument för att satsa på simulatorstödd träning är att skaderisken kan minimeras för operatören under själva övandet, men också
för att möjligheterna att stanna produktionsprocessen är begränsade.
Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att stanna produktionen.

Avslutande diskussion –
utmaningar i processoperatörsarbetet
Trots att det gått drygt femton år förmedlas även i senare studier en
relativt stabil bild av processoperatörers arbete – ett arbete som i hög
grad är styrd av den automatiserade produktionsprocessen (Ramsten
och Säljö, 2012; Sjöström, 2013). Automationen påverkar operatörsarbetets innehåll som skiftar mellan passivt övervakningsarbete och
aktivt ingripande för hantering av oförutsedda störningar och problem
i produktionsprocessen. Sett ur ett lärandeperspektiv ses å ena sidan
i takt med en ökad grad av automatisering och stabilare produktionsprocesser en utveckling med begränsade lärmöjligheter för framtidens
operatörer. När operatörer ges färre möjligheter att de facto ingripa i
produktionsprocessen minskar deras möjligheter att hantera störningar
och andra komplexa arbetssituationer och därmed begränsas möjligheterna till lärande i arbetet. Å andra sidan ses paradoxalt nog operatören
fortfarande som den resurs som ska ta hand om arbetsuppgifter som
automationen inte lyckats hantera för att säkerställa produktionsprocessen och systemets funktion. En resurs som i sådana fall måste ges
möjligheter till ett kompetenshöjande lärande för att hantera de krav
som ställs i arbetet (Davidson och Svedin, 1999). Detta paradoxala förhållande beskrevs tidigt av Bainbridge (1987, s. 271) som en av automa-
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tionens ironier. Detta formar grunden till ett nytt operatörsarbete som
förutom övervakning ställer krav på ständigt lärande för att föregripa
och hantera oförutsedda störningar i produktionsprocessen som alstras
av det automatiserade produktionssystemet. Förvånande är att denna
stabila bild tycks bestå och idag tycks man brottas med liknande problem – hur processoperatörers lärande kan stödjas, hur de kan upprätthålla och utveckla kompetens för att kunna hantera störningar i en produktionsmiljö med en högre grad av automation och stabilare processer
än i tidigare operatörsarbete.
Vilka möjligheter till lärande har då processoperatörer i arbetet? Kan
begreppet lärmiljö vara fruktbart att här användas för att förstå vilka
förutsättningar i operatörsarbetet som bidrar till stödjande lärmiljöer
i operatörsarbetet? Det underliggande teoretiska argumentet är att en
stödjande lärmiljö erbjuder goda möjligheter att delta i såväl formella
som informella lär- och kompetensutvecklande aktiviteter på arbetsplatsen (Ellström, 2006; Fuller och Unwin, 2004). Till skillnad mot en
begränsande lärmiljö fostrar en stödjande lärmiljö lärande i arbetet och
integrerar utveckling av både medarbetare och verksamhet. Antagandet
är att de specifika lärmiljöer som formas och utvecklas beror på samspelet mellan individers deltagande och kontextuella-organisatoriska
förutsättningar. Sett till operatörsarbete kan åtminstone två lärmiljöer
identifieras.
För det första en rekonstruerad lärmiljö som ger operatörer goda
möjligheter att delta i simuleringsaktiviteter i produktionsmiljön och
under kontrollerade former träna olika återskapade situationsbetingelser. Dessa lärmiljöer kommer troligtvis att fortsätt att utvecklas då de
erbjuder alternativa sätt att stödja operatörers lärande i arbetet. Fördelen med rekonstruerade lär- och träningssituationer är att operatörer kan göra erfarenheter samt förstå komplexa dynamiska förhållanden och situationer som utlöser problem och hur de själva och andra
handlar i dessa situationer. Det ökar även möjligheterna att reflektera
över innehållet i arbetet då tid för att hantera proceduringripanden och
störningar ges i en relativt ostörd lär- och produktionsmiljö. Att satsningar på virtuell träning och simulering kommer öka förväntas också
mot bakgrund av att studier visat att simulering är ett effektivt verktyg
för att träna operatörer i det dagliga arbetet, samt att träning resulterat
i stabilare produktion och förbättrad kvalitet (Malmsköld, 2012). De
svårigheter som dock lyfts fram är hur sådan träning ska organiseras
för att på bästa sätt stödja operatörers lärande i arbetet. Olika försök
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att skapa experimentmiljöer (lärmiljöer) för att involvera operatörer
i utveckling av arbetet genom problemhantering och testning av lösningsalternativ har också gjorts i processindustriföretag (Busk Kofoed,
Rosenørn och Jensen, 2001).
För det andra utgör arbetet i sig en lärmiljö men där är förutsättningen primärt att det händer ”något” i arbetet. När det händer
”något” finns det trots allt goda möjligheter för operatörer att lära arbetet. Operatörer har (eller tar sig) ett tämligen stort handlingsutrymme
och ansvar för produktionen då det är en oskriven praxis att ingripa
om något går fel och att överskrida befattningsgränser för att lösa problem. Här tycks skillnaden mellan erfarna och mindre erfarna operatörer också vara stor. Frågan är vad det finns för incitament i lärmiljön att
faktiskt uppmuntra operatörers förebyggande av problem, improvisation vid störningshantering och utvecklande av nya arbetsrutiner. Trots
allt handlar mycket om att undvika och föregripa problem under normala driftsförhållanden samtidigt som avvikelser i produktionsprocessen kan ses som normaltillstånd. Gränsen mellan driftsförhållandena
är diffus i operatörsarbetet. En stödjande lärmiljö lägger resurser på
att skapa ett framåtsyftande operatörsarbete, t.ex. för hantering av nya
körsätt, utveckling av nya arbetsinstruktioner/rutiner och inte minst
underhållsinsatser i dagligt arbete. Här krävs en integration och koordinering av olika aktiviteter för lärande såväl under normala som störda
driftssituationer. Uppmärksamhet har riktats mot att designa goda lärmiljöer som använder sig av smarta situationsanpassade verktyg som
stödjer lärande, kommunikation och kontroll i arbetet (Grane et al.,
2012). Smarta verktyg som trots hög grad av automatisering utformas
på sådan sätt att de underlättar för operatören att använda sina sinnliga
förmågor att se, höra och känna latent information som är inkapslad i
övervakningssystemet. Det handlar inte bara om verktygens utformning utan även om hur operatörer involveras och vilken roll de ges vid
utveckling av produktionsprocesser och tekniska kontroll- och övervakningssystem.
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Tillit i
intersektoriell
organisering?
En interaktiv
longitudinell
studie.
Anders Hallqvist & Malin Tillmar
I det här kapitlet vill vi diskutera hur intersektoriell samverkan mellan
offentlig, privat och ideell sektor etableras och utvecklas. Mer specifikt
vill vi utforska villkoren för och betydelsen av förtroende och misstroende
mellan individer och organisationer över tid, i dylika projekt. Detta gör
vi genom att närmare utforska och granska ett lokalt arbetsmarknadsprojekt drivet bland annat av ett arbetsintegrerande socialt företag.
Projektet har följts över tre år i en höggradigt interaktiv process. På basis
av resultaten diskuteras även intersektoriell rörlighet som en av den interaktive forskarens utmaningar och möjligheter.
sektorsövergripande samverkan har kommit att bli en medicin som ordineras i de mest skiftande kontexter och för många olika
samhälleliga åkommor. Forskningsprogrammet HELIX VINN Excellence Centre – som flera skribenter i föreliggande antologi representerar – är ett i raden av exempel på hur verksamheter kan vinna legitimitet
och vitalitet genom att arrangeras i partnerskap vars deltagare representerar olika samhälleliga sektorer. Det är ingen tvekan om att intersektoriell samverkan kan generera mervärden för deltagande organisationer, men det är heller ingen tvekan om att sådan samverkan har sina
speciella utmaningar. Några av dessa utmaningar och hur personer och
organisationer hanterar dem vill vi låta detta kapitel kretsa omkring.
Vi kommer att diskutera en specifik form av sektorsövergripande
samverkan, som i betydande avseenden skiljer sig från det nämnda
forskningsprogrammet men i vissa avseenden liknar det. Teoretiskt
kommer vi även att ta i bruk begreppet tillit, uppfattat som en avgörande möjlighetsbetingelse för samverkan. Undersökningen kan meto119
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dologiskt beskrivas i termer av interaktiv forskning eller kanske snarare
aktionsforskning eftersom en av författarna (Anders) samtidigt är initiativtagare och drivande part i det samverkansprojekt som utgör den
empiriska basen för studien. Vi har eftersträvat en arbetsfördelning på
så sätt att en av oss (Malin) främst bidragit med begreppsligt arbete och
därmed haft större möjligheter till en kritisk distans, medan den andra
(Anders) främst bidragit med empiriska iakttagelser.

Socialt entreprenörskap
En teoretisk utgångspunkt för detta kapitel är intersektoriell samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor, och det samhällsentreprenörskap som äger rum inom ramen för denna intersektoriella samverkan (Tillmar, 2009). Som en delmängd av det vidare begreppet sociala
företag kännetecknas arbetsintegrerande sociala företag av att verksamheten bland annat syftar till att integrera personer som saknar arbete
och av att finansiellt överskott primärt utnyttjas till att generera nya
anställningar (ref). Denna karaktäristik torde vara giltig åtminstone i
en svensk kontext. Till bilden hör att det på senare år från offentligt
håll ställt växande förhoppningar till denna företagsform. Det studerade projektet, som närmare kommer att beskrivas nedan, utformades
på ett sådant sätt att det skulle kunna bestå efter projekts slut genom att
övergå till och leva vidare i formen av ett så kallat arbetsintegrerande
socialt företag.
På senare tid har socialt och samhälleligt entreprenörskap blivit allt
mer uppmärksammat och synliggjort såväl i Sverige (cf. Gawell et al.,
2008) som internationellt (cf. Fayolle & Matlay 2010; Berglund et al.
2012). Definitionerna är många och varierande. En av de dimensioner som uppmärksammats är den organisatoriska kontexten. Det har
framhållits att socialt entreprenörskap ofta är gränsöverskridande i flera
dimensioner och äger rum inte bara inom organisationer, utan också
mellan organisationer i olika sektorer (Tillmar, 2009). Socialt och samhälleligt entreprenörskap kan ske inom organisationer, mellan organisationer i samma sektor, eller mellan organisationer i olika sektorer,
vilket framhålls i en typologi över olika former fenomenet som föreslås
av Sundin och Tillmar (2010). Författarna uppmärksammar just den
gränsöverskridande dimensioner som ett intressant område för vidare
studier:
120
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In particular the social entrepreneurship that transcends organizational
and sector borders is an interesting issue for further study (Sundin & Tillmar, 2010, p. 153).
Föreliggande kapitel kan ses som starten på en strävan hos Helixforskarna och författarna att utveckla forskningen om socialt och samhällsentreprenörskap i den riktningen. Mer specifikt kommer vi att utforska
villkoren för och betydelsen av tillit mellan individer och organisationer i ett tvärsektoriellt samhällsentreprenöriellt initiativ.

Arbetsintegrerande sociala företag
Sociala företag är inget nytt påfund, men att redogöra för hur företeelsen historiskt vuxit fram är besvärligt, delvis på grund av att begreppet ges olika innebörder i olika texter och kontexter. Ofta hänvisas till
Sydeuropa och närmare bestämt det sena 80-talets Italien som ett tidigt
fäste för sociala företag men både begreppet och den sociala praktik
som begreppet hänvisar till uppträder snart även i andra länder i Europa
och, med några års fördröjning, i USA (Defourny & Nyssens, 2008).
Det saknas konsensus om terminologin när dessa företeelser ska diskuteras. I de tidiga italienska skrivningarna en tendens att framhålla
företagens förankring inom flera sektorer. Det tvärsektoriella särdraget
framställs som en skiljelinje mellan amerikanska och europeiska försök
att definiera sociala företag:
Social enterprises indeed combine income from sales or fees from users
with public subsidies linked to their social mission and private donations
and/or volunteering. This clearly contrasts with a strong US tendency to
define social enterprises only as non-profit organizations more oriented
towards the market and developing ”earned income strategies” as a
response to decreasing public subsidies and to the limits of private grants
from foundations (Defourny & Nyssens, 2008)
Vi talar alltså om en företeelse som utvecklas och uppmärksammas
parallellt och på olika sätt i olika länder. I Sverige lanseras idag ”sociala företag” eller ”arbetsintegrerade sociala företag” på bred front som
en intervention med stor potential när olika typer av sociala problem,
inte minst långtidsarbetslöshet, ska bemötas. Det sker både i offentliga utredningar (SOU, 2007:2), policyrapporter (NUTEK, 2008) och
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regeringsbeslut (Näringsdepartementet, 2010). Mot den bakgrunden
blir det angeläget att försöka beskriva och förstå denna företeelse och
de villkor som de arbetsintegrerande sociala företagen lever och verkar
under.

Tillit
Hur verksamheter organiseras beskrivs ibland ur medarbetarens perspektiv i termer av frihetsgrader och handlingsutrymme. Ellström
har (1993, 1996 t.ex.) argumenterat för att arbetets organisering och
närmre bestämt medarbetarens inflytande över de egna arbetsuppgifterna och hur de utförs, har betydelse för vilken potential för lärande
som det dagliga arbetet erbjuder. Begreppet handlingsutrymme kan i
sin tur betraktas i relation till frågan om tillit mellan ledning och medarbetare som en avgörande betingelse för verksamheters utveckling. Men
tillit är avgörande inte bara för hur arbetet organiseras inom en organisation utan också för samarbete mellan organisationer (Tillmar, 2002).
Sådant samarbete och tillhörande intermediära organisationsformer,
har på senare år blivit allt mer uppmärksammat inom både näringsliv
och samhälle. Exempelvis har olika former av arbetsmarknadsintermediärer vuxit fram för att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden
genom interorganisatorisk samverkan (Hallqvist, 2005). Även offentliga verksamheter med olika uppdrag söker efter former för samverkan
(Ståhl, 2010). Denna strävan efter interorganisatoriska arrangemang
gäller för övrigt också inom akademin och bland forskare, vilket forskningsprogrammet Helix är ett exempel på.
När det gäller interorganisatorisk samverkan och tillit blir en utmaning att hantera de risker som föreligger att den ena parten skor sig
på den andra partnerns bekostnad. Vidare måste den tillit som eventuellt etableras mellan parterna uppfattas som legitim och rimlig. Tillmar
(2002, 2009) har på basis av tidigare internationell forskning (cf. Simmel, 1978, Möllering, 2002) och egna studier, påpekat att skillnaden
mellan tillit och blind tro bland annat består i de kunskaper som parterna utvecklar om varandra och om varandras kunskaper. Författaren
visar också att styrningsformerna kontroll och tillit inte med nödvändighet ska betraktas som motpoler utan som komplementära.
Tillit kan definieras som ett sinnestillstånd, ett ”state of mind”, som
innebär att den ena parten är villig att acceptera viss sårbarhet gentemot den andra partens agerande (Tillmar, 2002). Detta tillstånd kan
vara mer eller mindre stabilt och i hög grad beroende av omständig122
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heterna (Rouseeau et al., 1998, Tillmar 2002). Parternas handlingar
gentemot varandra, och deras erfarenheter och kunskaper av varandras
tidigare agerande är naturligtvis mycket viktigt. Omständigheter som
gör det troligt att den andra parten kommer att agera trovärdigt påverkar också. Om det finns stabila lagar och regler, en gemensam kultur
och kunskapsbas, så underlättas tillitsskapandet (Tillmar, 2002). Det
innebär att de är olika lätt eller olika svårt att etablera tillit i interorganisatoriska relationer i olika länder och kulturer, samt att det kan vara
extra svårt i tvärkulturella sammanhang (Child, 2000).
Fenomenet tillit kan också identifieras på olika analysnivåer. Tillmar
(2002) skriver om specifik tillit som t.ex. uppstår mellan två personer
(cf. Zucker, 1996), och den generella nivå av tillit som finns i en kultur (cf. Sztompka, 1999). Däremellan finns emellertid också kategoribaserad tillit, som tillskrivs eller icke-tillskrivs olika grupper, på basis
av t.ex. kön, etnicitet, religion eller profession (Tillmar, 2002, 2009).
Det viktiga för föreliggande studie är att olika sektorer i samma land
också styrs av olika logiker och kulturer (Berglund et al., 2012). Om det
uppstår tillitsproblem i interorganisatoriska relationer mellan sektorer,
som påverkar det sociala entreprenörskapet, så är det alltså ur ett til�litsteoretiskt perspektiv inte ägnat att förvåna. Vi menar att existerande
kunskap om dessa processer är viktiga att uppmärksamma och att den
kunskapen behöver vidareutvecklas. Det här kapitlet är ett steg i den
riktningen.

Projektets Fas I:
Idéarbete, planering och ansökan
Projektet som utgör den empiriska basen för studien etablerades under
hösten 2010 i en för orten ny intersektoriell samarbetskonstellation.
Det var ett samarbete mellan den lokala fotbollsklubben (FK), Samordningsförbundet4 Coompanion5 och Brödhuset, ett befintligt arbetskooperativ. Projektet bärs av samhälleliga ambitioner både genom dess
strävan att bidra till utvecklingen av ideell sektor och genom att adres4 Samordningsförbund är en är juridiskt självständig och regional myndighet som gör det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, enskilda landsting och kommuner att samordna sina insatser inom rehabiliteringsområdet. Det finns idag totalt 82 samordningsförbund, som omfattar 218
av Sveriges kommuner (se www.nnsfinsam.se). Ett viktigt syfte är att förhindra att personer med
nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar mellan stolarna. Denna samverkan bygger på Lagen
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som trädde i kraft den 1 januari 2004.
5 Coompanion är en organisation som erbjuder rådgivning inom kooperativt företagande
(se: www.coompanion.se).

123

anders hallqvist & malin tillmar

sera ett aktuellt samhällsproblem. Intressenter eller avnämare är alltså å
ena sidan föreningens barn, ungdomar och föräldrar och å andra sidan
arbetsförmedlingen och personer som står långt från arbetsmarknaden.
Enligt projektplanen var syftet med projektet att:
erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet
att tillhöra en arbetsgemenskap och få praktik eller anställning.
förbättra skötseln av idrottsplatsen och klubbens administration.
underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att
komma ut på arbetsmarknaden eller söka utbildning.

Utgångspunkt för projektet var att klubben sökte efter alternativa sätt
att sköta driften av idrottsplatsen. Frågan restes om det med en handledare på plats skulle vara möjligt att erbjuda arbetsträning för personer
som står långt från arbetsmarknaden. Ett sådant nydanande initiativ
organiserar sig inte själv utan kräver handling och initiativkraft från
en eller flera personer, vilket vi här ska beskriva. En första sondering
med Samordningsförbundets chef ledde fram till ett flertal möten mellan en representant för klubben (Klubbens Representant, KR) och
representanter för bl.a. Arbetsförmedlingen, Coompanion och Brödhuset. Bland annat diskuterades förutsättningarna för att etablera ett
självständigt arbetskooperativ som skulle ansvara för både skötseln av
idrottsplatsen och klubbens administration, och på sikt kunde bli självförsörjande genom att även sälja exempelvis trädgårdstjänster i närsamhället. En kompletterande inkomstkälla skulle vara att erbjuda AF
praktik- och arbetsträningsplatser. På relativt kort tid etablerades ett
okomplicerat samarbete mellan parterna som kännetecknades av ömsesidighet och progression. Representanten för Coompanion är så positiv
till arrangemanget att hen ber att få ta med sig skissen för att lansera
idén på en annan ort.
På ett tidigt stadium deklarerade samordningsförbundets chef att de
skulle vara beredda att ta kostnaden för en handledare om föreningen
var intresserad av att gå in i ett samarbete. Hen föreslog vidare att projektet skulle knytas till det sociala företaget Brödhuset för att få hjälp
med handledning och projektadministration. KR börjar skissa på ett
projekt, skickar utkastet till övriga parter, och redigerar ansökan efter
att ha inhämtat synpunkter från dem. KR skickade den slutgiltiga ansökan till Samordningsförbundets styrelse som i början av 2011 beslutade
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att bevilja projektet bidrag för en treårsperiod. FK medfinansierade
projektet genom att årligen gå in med ett belopp motsvarande klubbens
årliga personalkostnader.
Bakom ansökan stod alltså ett partnerskap bestående av Arbetsförmedlingen, Fotbollsklubben, Coompanion och Brödhuset (Figur 1).
Coompanion och Brödhuset är i juridisk mening privata aktörer, även
om båda dessa i stor utsträckning är beroende av olika typer av offentlig
finansiering (not: Coompanion finansieras enligt deras webbplats av
”organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten” (Coompanion, 2014).

Arbetsförmedlingen	
  (AF)	
  

Samordningsförbundet	
  

Projektet	
  
	
  
Coompanion	
  

	
  

Fotbollsklubben	
  (FK)	
  

Brödhuset	
  
	
  

Figur 1. Partnerskapet

Projektet är därmed ett exempel på gränsöverskridande och intersektoriell organisering i den meningen att flera organisationer som
representerar olika samhälleliga sektorer deltar i processen. Förutom
offentlig och privat så finns ideell sektor representerad som en aktiv och
drivande part. Initiativet kom från fotbollsklubben och den har också
under hela projekttiden varit representerad i projektets styrgrupp. I
projektets styrgrupp har även Brödhuset, Kooptjänst, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet varit representerade.
Även om det intersektoriella samarbetet mellan parterna fungerade
väl initialt så var det inte självklart att klubben skulle ge sig in i pro125
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jektet. Föreningsstyrelsen uttryckte initialt oro och skepsis, och tvivlade på den egna förmågan att hantera ett sådant projekt. Genom att
projektet utformades i nära samarbete med ett socialt företag kunde
emellertid oron dämpas. Klubbens (avgående) ordförande accepterade
arrangemanget men utan att egentligen tro på att det skulle fungera.
Den krassa logiken var: vi får bidrag under tre år och om det sedan upphör, vilket det antagligen gör, så förlorar vi i alla fall ingenting. När projektet sjösätts är flera nya styrelseledamöter på väg in och andra avslutar
sitt engagemang, däribland ordföranden. Det finns inget protokoll finns
där klubbens styrelse beslutar att starta projektet. Däremot var flera
enskilda föreningsmedlemmar engagerade i förberedelserna. Bland
annat genomfördes ett möte där några engagerade föreningsmedlemmar fick träffa representanter för det sociala företaget Brödhuset för
att lära sig något om hur de arbetar. Snart skulle emellertid ytterligare
personer engageras från föreningens sida.

Projektets Fas II:
Organisering och rekrytering
Ett exempel på hur samarbetet kunde organiseras initialt gällde rekryteringen av projektledare. En platsannons utformades av Coompanions
representant i Styrgruppen, redigerades av KR, publicerades av Arbetsförmedlingens representant på AF:s webbplats, koncentrerades av KR
till en mindre annons. Denna skickades till lokaltidningen av KR som
också ber tidningen att skicka fakturan till Brödhuset. I rekryteringsprocessen och vid anställningsintervjuerna deltog även en medlem av
klubben som var yrkesverksam som HR specialist, klubbens ordförande
och en föreningsmedlem med kunskaper i frågor som rör skötseln av
idrottsplatsen. Även representanter för Brödhuset och Coompanion
medverkade när anställningsintervjuerna genomfördes. Från FK deltog
åtminstone fyra personer i rekryteringsprocessen och lika många deltog
från Brödhuset. Rekryteringen av projektledaren skedde alltså i ett nära
samarbete mellan parterna. Parterna fick tack vare anställningsintervjuer på kort tid möta varandra vid flera tillfällen. Den typen av frekventa möten och nära samarbete mellan parterna förekom sedan inte
mera under projekttiden. När projektledaren var på plats så föll ansvaret
på denne att utforma verksamheten med stöd av FR, Brödhuset och
styrgruppen.
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När projektet utformades uttryckte Samordningsförbundets ledning
att ägarskapet måste ligga hos någon av förbundets medlemsorganisationer. I den ansökan som förbundets styrelse beslutat att bevilja står
också Arbetsförmedlingen som projektägare. När AF:s representant
i styrgruppen rådgör med personer ansvariga för AF:s redovisningssystem visar det sig emellertid av formella skäl omöjligt för AF att
fungera som projektägare för den här typen av projekt. I stället kom
Samordningsförbundet att ta över ägarskapet för projektet. Dessa två
organisationer är båda del av offentlig sektor men skiljer sig radikalt
när det gäller det handlingsutrymme som ges chefer och medarbetare
att agera utifrån aktuella behov och med det egna omdömet som ledstjärna. Detta beror förstås på att organisationerna har olika uppdrag
och mandat. Samordningsförbundet är på ett annat sätt berett att ingå i
intersektoriella partnerskap, även med ideell sektor. Det finns för övrigt
även andra offentliga organisationer och arrangemang som relativt
nyligen sett dagens ljus, som tyder på att offentlig sektor för närvarande
söker efter ett nytt sätt att förhålla sig till ideell sektor.
Efter att en projektledare anställts påbörjades rekryteringen av deltagare. De befintliga medarbetarna inkluderades i projektet och anställningarna flyttades över till Brödhuset, men därutöver skulle deltagare
rekryteras via arbetsförmedlingens handläggare bland personer som
omfattades av jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Då kunde projektet få ersättning för att man tillhandahöll praktikplatser. Det visade
sig så småningom att rekrytering var en av projektets akilleshälar. Följande utdrag kommer från ett mail skickat i december 2011 från Samordningsförbundets chef till en avdelningschef på AF tillika AF:s representant i styrgruppen:
NN Projektet (P) kommer fortfarande inte till på Arbetsförmedlingen.
Stor skepsis från handläggarna. Kan du få till stånd en förändring så att
P kan få deltagare? Kan det utses en handläggare på AF som kan arbeta
med P? Kanske kan det undanröja tvivel bland handläggarna? Jag tycker
vi ska skriva en projektansökan angående en aktivitetssamordnare på
AF – på samma sätt som vi har på Försäkringskassan. En handläggare
som enbart har som uppgift att veta vilka olika projekt som finns som
möjliga för handläggarna på AF så de inte behöver misstro projekt utan
kan känna sig trygga med att Aktivitetssamordnaren vet att projektet är
OK. Var i organisationen på AF är det bäst att ha en Aktivitetssamordnare? Under dig?
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Eftersom det tog några månader innan den första finansierade deltagaren kom på plats, blev projektet tvunget att anställa personer med lönebidrag, för att klara bemanningen och möjliggöra utveckling av verksamheten. Förhållandet påverkade hastigheten i projektstarten såväl
som den ekonomiska situationen.

Projektets Fas III: Etablering
Förhållandet mellan projektet och det sociala företaget Brödhuset som
härbärgerade projektet och skötte om administrationen, har inte varit
utan spänningar. I projektets skrivningar tilldelas Coompanion och
Brödhuset rådgivande och handledande funktioner. Samarbetet med
dessa ska ”säkerställa att även handledaren får ’kollegialt stöd’, idéer,
kunskap och inspiration”. Projektledaren ska vara anställd av Brödhuset som också ”anlitas för att sköta om projektets ekonomiska hantering (bokföring, fakturering m.m.)”. Brödhuset är alltså visavi projektet
både arbetsgivare, rådgivare och kund. KR fungerar som ordförande
i styrgruppen, skickar ut kallelser och gör dagordning. De första protokollen skrivs av Brödhusets representant och justeras av Klubbens
representant. Så småningom visar sig emellertid arbetsfördelningen
parterna emellan vara otydlig. När projektet ska etableras och de första verksamheterna utformas kan initiativ och affärsidéer komma från
olika håll och det är inte uppenbart vem som har mandat att göra vad.
När exempelvis projektledaren uttrycker behov av att köpa in en begagnad bil säger Brödhusets företrädare nej. Följande citat kommer från ett
mail som Samordningsförbundets representant skrev till styrgruppens
ledamöter i oktober 2012.
Hej! KR, projektledaren och jag har diskuterat ekonomirutiner för
projektet. Vi behöver komma överens om dessa inom styrgruppen. Min
uppfattning är följande; 1. [Projektet] är ett fristående projekt inom
Brödhuset … 2. [Projektet] förfogar själv över sin budget, men större
investeringar måste förankras i styrgruppen … Projektledaren ansvarar
för budgeten och är ansvarig inför styrgruppen. Ingen inom Brödhuset
måste godkänna innan ev. inköp görs, men Brödhusets uppdrag är att
varna om budgeten överskrids.
Projektets förhållande till Brödhuset har alltså varit otydligt och medarbetare längre ner i Brödhusets organisation har inte varit medvetna om
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att Brödhuset inte är projektägare utan en stödjande organisation.
Än mer fyllt av spänningar har emellertid relationen mellan projektet och fotbollsklubben varit. En källa till missnöje bland klubbens
mest aktiva har gällt skötseln av anläggningen. Hur fotbollsplanerna
ska klippas, kritas, vattnas, dressas, vertikalskäras, luftas och gödslas
har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Trots utbildning i grönyteskötsel och närvaron av en arbetsledare med kunskaper om både maskiner
och växlighet, och trots att projektet investerar långt mycket mer tid
än den tidigare vaktmästaren i skötseln av planer och biytor, så är de
mest engagerade FK:arna inte nöjda med resultatet. Representanter för
fotbollsklubben vill inte bara vinna matchen utan också erhålla erkännande från bortalaget och från publiken för en välvårdad anläggning.
”Den ska skötas som en villaträdgård” kan engagerade föreningsmedlemmar säga. På samma sätt skulle gräsklipparen och andra redskap skötas och köras med omsorg. Ledare i klubben har vid upprepade tillfällen
rest ansvarsfrågan och samtidigt ifrågasatt omdömet hos både anställda
och deltagare. På ett möte med fotbollsklubbens styrelse berättade en
av ledamöterna hur hen sett en person från projektet köra med åkgräsklipparen i snabb fart genom samhället, uppför och nedför trottoarkanter. Vid ett annat tillfälle intygar en representant för klubben hur han
sett att en person från projektet flyttat ett stort fotbollsmål genom att
knuffa på det med åkgräsklipparen. Exemplet illustrerar hur frågan om
tillit och misstro kommit at bli en central fråga för projektets möjligheter att lyckas.
Klubbens nya ordförande (som tillträder när projektet pågått cirka
två år) och andra engagerade medlemmar lägger ansvaret för detta på
projektet, arbetsledaren, övriga anställda och deltagarna. Det samförstånd som tidigare funnits mellan parterna sätts nu på hårda prov. Relationen mellan parterna kan knappast längre beskrivas i termer av samarbete och partnerskap. I praktiken är heller inte personerna desamma
som dem som samarbetade exempelvis vid rekryteringen av projektledaren. Det samarbetet som initialt ägt rum på idéplanet ska implementeras hos personer i andra delar av organisationerna. Den skepsis mot
projektet och dess framtid som redan fanns inom vissa delar av klubben
sprider sig genom den ökande misstron mot projektets medarbetare
och deltagare.
FK är både kund till projektet och medlem i partnerskapet bakom
projektet, vilket i praktiken innebär att klubbens företrädare kan välja
olika sätt att förhålla sig till projektet. I diskussioner med projektle129
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daren och representanten för Coompanion tenderar FK:s ordförande
att välja en tydlig position som kund som ställer orubbliga krav på hur
arbetet ska utföras, utan att ta hänsyn till rimligheten i dessa krav eller
projektets tillvägagångssätt för att fullgöra sina åtaganden mot FK. Liknande antagonistiska positioner kan iakttas när engagerade medlemmar tar sig friheten att tillrättavisa projektets anställda eller deltagare
utan att ta hänsyn till att dessa kanske bara arbetstränar och att enskilda
medlemmar saknar befogenhet att företräda klubben.
Som en konsekvens av spänningarna och de divergerande uppfattningarna rörande hur anläggningen sköts och ska skötas kom formella
aspekter av samarbetet att ges en framträdande plats. Det första avtalet
mellan parterna var mycket otydligt i kanterna och framför allt projektledaren efterfrågade tydligare skrivningar så att båda parter vet när
arbetet är fullgjort. Behovet av att tydlighet i frågor om ansvar och skuld
visade sig också i att lås blev ett återkommande ärende. Vem har nyckel
till vilken dörr? Vem kommer in i glasskiosken? Har tränare huvudnycklar? Om exempelvis redskap försvinner eller skadas blir det viktigt
att kunna utkräva ansvar. Att kunna låsa om sina redskap blev viktigt
för projektet. På liknande sätt genomfördes efter en tid en märkning av
redskap i olika färger. Blått för klubben och grönt för projektet. Gränsen mellan organisationerna tydliggjordes.
Så småningom kom också arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor upp på
föreningsstyrelsens dagordning, på ett nytt sätt. Vem har rätt att transportera stora mängder bränsle, och på vilket sätt ska transporten ske?
Hur ska bränsle förvaras? Hur kallt kan det vara på kanslistens kontor
utan att arbetsgivaren bryter mot gällande föreskrifter? På grund av att
arbetsgivaransvaret för kanslist och vaktmästare flyttats från klubben
till Brödhuset aktualiserades dessa frågor. Representanter från klubben
förhöll sig på olika sätt till frågorna. Någon menade att det var bra att
dessa frågor kom upp på bordet. Andra påpekar att Brödhusets krav
skapar merarbete och därtill drabbas FK av nya kostnader på grund av
projektet. Klubbens förhållningssätt till arbetsmiljöfrågor framstår som
lekmannamässigt och informellt i jämförelse med projektledarens.
I styrgruppen är spänningarna inte lika uppenbara med förekommer
även där. Kontrasten är stor mellan samarbetet initialt och under projektets tredje fas. I stället för att tilliten mellan de personer som riggat
projektet spred sig ut i organisationerna, kom misstron mellan personer
ute i organisationerna att sprida sig upp till styrgruppen. KR insisterade
på att företräda projektet som helhet men kom i styrgruppen att bli
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betraktad som klubbens representant och ställd till svars för klubbens
agerande. Omvänt kunde FK:s ordförande på föreningens styrelsemöten hålla KR ansvarig för projektledarens agerande visavi klubben.

Tillit i intersektoriell organisering
Projektet tillhandahåller aktuella empiriska exempel på hur socialt- och
samhällsentreprenörskap kan organiseras i intersektoriella partnerskap.
Analytiskt kan det vara fruktbart att skilja mellan å ena sidan intersektoriella strukturer och å andra sidan intersektoriella processer. Det
aktuella projektet kan ge exempel på att parterna har (om än bristfälligt)
försökt tydliggöra en struktur för samverkan som anger vad respektive
organisation kan förväntas bidra med i och få ut av partnerskapet. I
projektet har parterna emellertid också visat prov på konkreta samverkansprocesser. I den inledande fasen av projektet förekom sådana
verksamhetsnära intersektoriella processer exempelvis i samband med
att projektbeskrivningen utformades. Som påpekats etableras på kort
tid ömsesidighet och tillit mellan deltagarna vilket gjorde det möjligt
att utveckla ett projekt som organisationernas representanter kunde
underteckna efter ett par månaders arbete. Det bör emellertid understrykas att endast ett fåtal personer från respektive organisation deltog i
arbetet i det inledande skedet. En handfull personer var inblandade när
den grundläggande idén utformades tillsammans med projektets syfte,
ekonomi och hur det hela organisatoriskt ska hållas samman. Tilliten
etableras alltså mellan personer snarare än mellan organisationer.
Om tillit betraktas som ett ”state of mind” enligt vilket den ena
parten är villig att acceptera viss sårbarhet gentemot den andra partens agerande (Tillmar, 2002) så följer att båda parter kan medverka
till att tillit etableras genom tillitsskapande handlingar. När samordningsförbundets chef (enligt vad som berättats ovan) på ett tidigt stadium deklarerar att hen är beredd att ta kostnaden för en handledare
om föreningen är villig att gå in i ett samarbete, så är det ett exempel på
ett tillitsskapande agerande som antagligen skapade de mest basala förutsättningarna för att den intersektoriella samverkansprocessen skulle
ta fart. Omvänt, när ordföranden i FK cyniskt konstaterar (på tu man
hand med KR) att projektet antagligen kommer att haverera men att de
inte tar någon finansiell risk så är det tvärtom ett exempel på hur den
ena parten uppenbarligen inte är beredd att visa sig sårbar gentemot
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den andra. När frågan om ägarskapet diskuteras visar det sig emellertid
att det finns reservationer också från offentlig sektor när det gäller tillit.
FK kan inte bli projektägare eftersom någon av samordningsförbundets parter enligt samordningsförbundets policy måste äga projektet.
Detta kom att innebära en osäkerhet och otydlighet i ägarskapet och
ledningen av projektet.
Även under projektets andra fas kan iakttas verksamhetsnära intersektoriella processer, exempelvis när platsannonsen utformades och när
anställningsintervjuerna genomförs. Alla parterna är konkret delaktiga
i dessa processer, vilket framgår i berättelsen ovan. I detta skede har de
facto den ömsesidiga tillit och samverkan som under den första fasen
enbart förekom mellan några få enskilda personer kommit att gälla
flera inom organisationerna. Svårigheterna i detta skede gällde främst
rekryteringen av deltagare. Varför var det så svårt att rekrytera? Sannolikt måste förklaringen sökas i flera olika omständigheter men att
döma av yttranden från centralt placerade tjänstepersoner tar det tid för
verksamheter att vinna insteg och tillit hos arbetsförmedlingens handläggare. Och den är nödvändigt för att handläggarna i nästa steg ska
rekommendera sina klienter en specifik praktik- eller arbetsträningsplats. Samordningsförbundet lägger därför ner ett stort marknadsföringsarbete på att informera arbetsförmedlingens medarbetare om sina
olika projekt. Initialt etablerades tillit mellan organisationerna förhållandevis snabbt mellan dem som kom överens om projektet. I nästa
skede, när projektidén skulle flytta ner i organisationerna, så var det
dock svårare och det gick betydligt långsammare.
Etableringen av intersektoriell tillit i förhållandet mellan arbetsförmedlingen och olika organisationer som erbjuder praktik och arbetsträning försvårades ytterligare av det förhållandet att Arbetsförmedlingen
och specifikt de arrangemang som kringgärdar jobb och utvecklingsgarantins ”fas tre” utsattes för omfattande och skarp kritik innan och
under projekttiden. Innebörden i uttrycket ”fas tre” kom också att
användas som benämning på de personer som deltog i verksamheterna,
och blev följaktligen ett tillhygge i processer av social kategorisering.
Redan ”arbetslös” kan fungera stigmatiserande. Med etiketter som
”fas-treare” särskiljs i retoriken en delmängd av kategorin ”arbetslösa”
som anses har större svårigheter än övriga i kategorin att komma till en
ny anställning. På samma sätt som olika diagnoser och uttryck som ”läs
och skrivsvårigheter” har visat sig förmögna att tillägna sig barn (ref)
så har ”fas tre” förvånansvärt snabbt blivit ett redskap i olika typer av
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retoriska och politiska strider. Ordens styrka kan förklaras med hänvisning till de processer av stigmatisering och erfarenheter av missaktning
som perioder av arbetslöshet fortfarande ger upphov till. Det mediala
och politiska debatterna innebär att tilliten till Arbetsförmedlingen
som organisation knappast har stärkts och att organisationen och dess
enskilda handläggare måste agera väldigt försiktigt för att undvika att
drabbas av ytterligare kritik från pressen. En form av kategoribaserat
misstroende (Tillmar, 2002) hindrade således utvecklandet av förtroende mellan organisationerna.
I projektets tredje fas kom den grad av tillit som tidigare funnits i
samarbetet att sättas på hårda prov. Den intersektoriella karaktären av
det sociala entreprenörskapet förändrades från att initialt ha varit verksamhets- och processorienterat till att alltmer kretsa omkring strukturer för samverkan, det vill säga formella aspekter och avtalsskrivningar
som anger vad parterna kan förvänta sig av varandra. Om parterna
initialt arbetade mot ett gemensamt mål så kom förhållandet mellan
parterna alltmer att likna ett förhållande mellan kund och tjänsteleverantör. Därtill kom de kulturella skillnaderna mellan organisationerna
allt mer upp till ytan. Tillit i intersektoriell organisering har antagligen
en av sina större utmaningar i de skillnader avseende kultur och ”logik”
som föreligger mellan ideell, offentlig och privat sektorer som bland
annat yttrar sig i olika praxis när det gäller graden av formalisering (jfr.
Berglund et al., 2012).
Hur kan vi förstå de processer av tillit och misstroende som uppenbarligen äger rum inom ramen för dessa former av intersektoriell organisering? Ett alternativ är att betrakta det som sker i organiseringen i
termer av bristande kategoribaserad tillit (Tillmar, 2002), eller kanske
t o m kategoribaserat misstroende, mellan personer från olika sektorer. Detta kategoribaserade misstroende kan i vissa fall (som när det
gäller spörsmålet om arbetsmiljö), i sin tur förstås genom sektorernas
olika strukturella och/eller institutionella ramverk. I andra fall, som i
frågan om (miss)skötseln av maskiner och planer, kan det också vara
förutfattade meningar och mer eller mindre omedvetna kognitiva och
sociala processer. Längre ner i organisationerna, där människor inte
hade hunnit skapa specifik tillit till varandra var detta ett större problem
än på ledningsnivå. På ledningsnivå fanns inledningsvis tid att skapa
specifikt förtroende mellan de initiativtagare som sedan bar projektet
genom de kritiska faserna. Såtillvida som tillit förutsätter erfarenheter
av den andra parten, krävs tid för interaktion också mellan personer
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som befinner sig på andra positioner i organisationerna för att tillit ska
etableras.
Ytterligare en pusselbit har att göra med den beredvillighet att lida förlust och ta risker för det gemensammas bästa som parterna visar varandra.
I det aktuella fallet reagerade den i ekonomiskt avseende svagare ideella
sektorn kraftfullt varje gång föreningen riskerade lida någon form av
ekonomisk förlust på grund av samarbetet. Till bilden hör att supportrar, spelare och tränare i ett fotbollslag inte sällan utvecklar ett kärleksförhållande till sin klubb som kan yttra sig inte bara i hängivenhet och
engagemang utan också – som myntets baksida – i en slags protektionism eller stark reservation när det gäller att utsätta den egna organisationen för förluster av olika slag – oavsett hur stor den vinst är som man
måhända skulle kunna göra kan göra på basis av ett gränsöverskridande
agerande. Klubben och anläggningen blir en skyddsling som man är
skyldig att försvara. En tjänsteman i offentlig förvaltning har antagligen
inte – på gott och ont – samma hängivna relation till sin organisation
och har kanske därför lättare att ta risker. Man bör också väga in det faktum att föreningen i det aktuella fallet antagligen uppfattar sig själv som
den i ekonomiskt avseende svagaste parten i partnerskapet. Inte minst
i en svensk tradition av folkhemsideologi kan det vara svårt för ideell
sektor att utveckla ett ”myndigt” förhållande till (representanter för)
offentlig förvaltning (eller för den delen privata näringsidkare som inte
sällan presenteras som svaga föreningars välgörare).
En komponent i förståelsen av tillit i intersektoriell organisering som vi
kan peka på här rör därför de enskilda deltagarnas personliga relation
till sin respektive organisation och vad denna betyder för deltagarnas
beredskap att sätta den egna organisationens väl och ve på spel genom
inter-organisatorisk samverkan.

Organisatoriska utmaningar över tid
och på olika organisatoriska nivåer
På basis av studien kan man hävda att tillit mellan enskilda personer
är en nödvändig men inte tillräckligt möjlighetsbetingelse för att tillit
mellan organisationer ska etableras. I tider när policymakare, beslutsfattare och finansiärer efterfrågar nydanande intersektoriella arrangemang kan det finnas anledning till påpekandet att expansiva gränsöverskridande initiativ och handlingar antagligen behöver motsvaras av
ett motsvarande arbete inom den egna organisationen – för att tillit
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ska etableras inte bara mellan personer utan också mellan organisationer. I synnerhet när en ideell förening eller någon annan icke hierarkisk
organisation deltar i interorganisatorisk samverkan torde detta vara ett
observandum. Ledningen och styrningen av offentliga organisationer
skiljer sig från ledningen och styrningen av en ideell förening, vilket
givetvis har betydelse när så olikartade organisationer ska samverka.

Offentlig sektor och
intersektoriell organisering
Som påpekats ovan finns det exempel på att organisationer inom offentlig sektor söker nya och samarbetsinriktade sätt att förhålla sig till ideell
sektor. De regionala samordningsförbunden utgör sådana exempel men
även Leaderkontoren och Överenskommelsen (jfr. Hallström, 2014).
Initiativ som dessa kan mötas med misstänksamhet och betraktas som
uttryck för att politiker och policymakare vill slå mynt av människors
idealitet. Eller det kan betraktas som en strävan mot ett samhälle med
stärkt civilsamhälle och socialt kapital (i Putnams mening). Organisationer som de nämnda kan betraktas som exempel på hur offentlig sektor utvecklar nya organisationer som ges större frihetsgrader och med
tillhörande entreprenöriella ambitioner. Det offentliga Sverige tycks
vilja ta konkreta steg mot ett mindre formalistiskt förhållningssätt till
både privat och ideell sektor.

Intersektoriell tillit
och interaktiv forskning
I detta kapitel utgår vi från en forskningsmetod enligt vilken en av medförfattarna (Anders) i hög grad varit delaktig i det projekt som studerats. Metoden påminner om aktionsforskning, men eftersom den andra
medförfattaren (Malin) har eftersträvat en kritisk distans kan metoden snarare hänföras till vad Helixforskare kallar interaktiv forskning
(Svensson, 2002). En annan forskningsstrategi med liknande ”participatoriska” inslag har föreslagits av Johannisson (2005). Johannisson
talar om iscensättande forskning, vilket innebär att forskaren själv startar
upp (iscensätter) ett projekt att beforska. I det föreliggande exemplet
har en av oss varit iscensättande (även om forskning inte var syftet vid
projektstart). Balansen mellan närhet och distans till studieobjektet
135

anders hallqvist & malin tillmar

(Molander, 1993) har alltså hanterats genom en tydlig rollfördelning
mellan forskarna. Den iscensättande forskaren har stått för en hög grad
av närhet och forskaren som inte varit involverad i projektet har i stället medverkat med teoretiska/begreppsliga kunskaper och analytiskt
arbete.
Tillitsaspekten är även metodologiskt relevant i såväl interaktiv
forskning som forskning om känsliga social frågor, som t.ex. tillit (Tillmar, 2012). Det studerade projektet visar också på betydelsen av mäklande handlingar över sektorsgränser och illustrerar hur intersektoriellt
organiserat samhälleligt entreprenörskap förutsätter att två eller flera
parter identifierar gemensamma intressen, möts och dryftar dessa på
ett sådant sätt att en övertygelse växer fram om att samverkan är både
möjlig och önskvärd. Om sådana möten ska komma till stånd underlätter det kraftigt om någon eller några mäklar, det vill säga övertygar
parterna om att närma sig varandra.
Att lyckas med uppgiften mäkla mellan sektorer, eller ”gifta samman” som det heter ibland, förutsätter att mäklaren har access till och
viss legitimitet hos båda parter, samt att hen lyckas presentera sitt case
med viss trovärdighet. Som drivande part i projektet har KRs mäklande
arbete antagligen underlättats av att han genom sin forskning har erfarenhet av både arbetsmarknadsfrågor, offentlig förvaltning, projektarbete och därtill varit delaktig i det intersektoriella forskningsprogrammet HELIX VINN Excellence center. Kan det möjligen vara så att det
partnerskap som etablerades runt arbetsmarknadsprojektet har forskningsprogrammet HELIX som sin stora förlaga? Kan det vara så att
arbetssättet och förmågan att röra sig tvärsektoriellt mellan sektorer
och organisationer är en förmåga eller en handlingsstrategi som förvärvats genom deltagande i praxisnära interaktiv forskning? Kan det också
vara så att forskningshandledaren och entreprenören Ellström – som
tillika är föremålet för denna festskrift – i sitt agerande framställer ett
idealtypiskt förhållningssätt för den här typen av entreprenöriellt handlande? Förekomsten av tillit i intersektoriell organisering är i så fall beroende inte bara av specifika organisatoriska karaktäristiska utan också
av aktörer i betydelsen individer som överskrider sektorsgränser, binder samman sinsemellan olikartade organisationer och verksamheter
genom ett engagerat förhållningssätt och retoriska färdigheter. Inom
ramen för Helix är det också mycket tydligt hur relationer mellan forskare och näringslivets parter i många fall bygger på mångårigt samarbete och ömsesidig tillit.
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Handledning och
yrkeskunnande i komplexa
miljöer. Skapandet av
lärprocesser in-situ.
Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin
den här artikeln avser att belysa hur samspelet mellan lärarstuderande och handledare kommer till uttryck under den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen. Syftet är att studera hur den mottagande läraren, praktikhandledaren, uppfattar och samspelar med den
lärarstuderande kring elevers lärande och hur de båda hanterar praktiken.
Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan lärarstudenters syn på undervisning och elevers lärprocesser är omfattande.
Många påpekar också att forskningsområdena lärarutbildning respektive lärande är åtskilda (t.ex. Cochran-Smith & Fries, 2005; Oser &
Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998). Vi hittar inte
särskilt många studier av samspelet i tidigare forskning, vilket även
påpekas i en omfattande internationell översikt av Clarke, Triggs &
Nielsen (2012). Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid
flera tillfällen (Ahlström & Kallos, 1996; Hegender, 2010) och därnoteras att forskarna uppmärksammar betydelsen av praktikperioden
men att det saknas en analys av kommunikationen och de studerandes
lärande under denna period.
Vi är särskilt intresserade av kommunikationen av yrkeskunnandet
och en del av det Ellström (1992) diskuterar kring lärandets logik, både
det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade lärandet. Framför
allt den miljö som skapas när handledare och studerande möts och arbetar tillsammans i skolan och klassrummet. Vi uppfattar den miljön som
en situation där det både sker socialisering (Ellström, 2011) och skapas
utrymme för ett utvecklingsinriktad lärande,
”… it is a matter of organizing the workplace, not only for production of
certain goods or services, but also for supporting learning.”
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Vilket är den situation som studeras i detta kapitel. Praktikperioden är
en medvetet arrangemang för att överföra yrkeskunnande och åstadkomma en begynnande socialisering.
I samma anda, som Ellström (2011) kan vi se att den redovisade
empirin kan spegla i vad mån och med vilket engagemang som den studerande, väljer att använda sig av de möjligheter som situationen och
arbetsplatsen erbjuder. Detta är dock inte något som explicit analyseras
här. I det här kapitlet ligger focus på handledarens överföringsstrategier
och mindre på mätningen av lärandets utfall hos den studerande.

Utbildning och yrkeskunnande
I en forskningsöversikt av Grimmett & MacKinnon (1992), uppmärksammas särskilt lärares yrkeskunnande och dess förhållande till lärarutbildning. Författarna tonar ner tanken om undervisning (”discipline of
teaching”) som ett akademiskt ämne på lärarutbildningen, utan ser det
mera som konst eller hantverksskicklighet.
Grimmett & MacKinnon argumenterar för en alternativ syn där det
talas om hantverkskunskap, ”craft knowledge”, som läraren utvecklar i
vardagens mystik. Läraren gör detta från sitt eget perspektiv i egenskap
av ”situationens elev” (se även Hultman, 2008). Genom situationen
skapas ett informellt nät som ger underlag för en kunskapsbas. Hultman använder begreppet kontextuell kunskap och att det informella har
prioritet. Den traditionella synen på ”craft” är att kunskapen förmedlas
eller uppstår genom ”överföring”, men Grimmett & MacKinnon för
fram ”situerad kunskap” som alternativ. Detta ligger i linje med den
senaste tidens forskning och teoribildning som går under beteckningen
situerad och sociokulturell. Det ansluter också till den svenska diskussionen om lärares professionella objekt (Carlgren & Marton, 2000) och
Lampert (2001) som fokuserar på lärprocesser och förståelsen av den
didaktiska triaden dvs. samspelet mellan lärare – ämne/innehåll – elev.
Vi vill uppmärksamma samspelet mellan handledare och studerande i
linje med tanken om ”situationens elever”.
Grimmett & MacKinnon redovisar också några reflektioner om
lärarutbildningen där den studerande, handledaren och lärarutbildaren, menar de, undervisar och reflekterar tillsammans, sida-vid-sida
eller ”at one other’s elbows”. Vi lär oss att undervisa genom att göra
erfarenheter, ibland tillsammans med andra. Vi vill, med hjälp av våra
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egna erfarenheter och andras, illustrera vad som händer när man arbetar sida-vid-sida.
I en forskningsöversikt anger Clift & Brady (2005) att majoriteten
av studier av fältkurserna granskade hur nya lärare socialiseras under
fältfasen. De menar vidare att det var få studier som dokumenterade
erfarenheter från faktiskt klassrumsarbete. De lyfter fram behovet av
att närmare studera den nära kontexten för lärandet och de sociala faktorer som påverkar den lärarstuderande. I en senare analys, som bland
annat, bygger på Clift & Brady, påpekar Conklin (2009: 489) att hennes data
”… support the well-documented view that the field placement and cooperating teachers can play a pivotal role in either reinforcing or contradicting the purposes of the teacher education program”.
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns ett behov av
ytterligare insikter i den dynamik som skapas under den verksamhetsförlagda delen och att flera påpekar praktikens och handledarens betydelse särskilt för förståelsen av klassrummets komplexitet och det relationsskapande arbetet.

Lärprocesser i komplexa miljöer
Forskningen om lärprocessen i skolor och liknande organisationer som
är relevant för lärares utveckling är få till antalet. Huberman (1983)
pekar på komplexiteten i lärares arbete (se även Jackson, 1990). Eraut
(2002) påpekar att vi saknar adekvata analyser av komplexiteten i lärares arbete och att lärares kunskapsbildning avviker från andra yrkesgrupper genom att de bygger upp sitt kunnande via ett antal episoder
från en hektisk och överbefolkad miljö. Ainley och Luntley (2007) påpekar att en erfaren lärare har möjlighet att agera på ett mer ändamålsenligt sätt än den med begränsad erfarenhet. Förmågan att se och tolka
och bedöma klassrumssituationer blir helt avgörande för kvaliteten på
undervisningen. Den erfarne läraren som verkar se mer, bedöma bättre
och ofta fungerar helt automatiskt har uppmärksammats av många forskare (Berliner, 1994; Johansson & Kroksmark, 2004; Kroksmark, 1997;
Krull, Oras & Sisask, 2007). Utvecklingen av dessa förmågor, från novis
till expert, tar många år och kräver erfarenhet och engagemang (Dreyfus
& Dreyfus, 1986; för en kritisk reflektion se Bengtsson, 2010). Aktuella
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resultat inom psykologi och neurofysiologi förklarar skillnaden mellan
experten och novisens sätt att se och bedöma via det explicita (medvetet
tänkande) och det implicita (omedvetet igenkännande) systemet som
används båda för att se, förstå och bedöma omvärlden. Man lär sig att
känna igen situationer och händelser på ett automatiskt, intuitivt och
icke kontrollerat sätt (Björklund, 2008).
Vi har i tidigare klassrumsstudier funnit att läraren lägger stor möda
vid att skapa goda relationer i klassrummet (Wedin, 2010) och sammanhang för undervisningen. Han/hon månar om eleverna och försöker skapa trygga miljöer (Berg, Löfgren & Eriksson, 2007) och enligt
Hultman (2001) och Wedin (2010) sker en kunskapsbildning i arbetet
med relationer.
Vad är det som styr lärarens agerande i klassrumspraktiken?, Hur
mycket är ”tyst kunskap” och beprövad erfarenhet av elever, ämnet
och klassrummet? Enligt Hultman (2008, jfr. Lave, 1993) kan läraren betraktas som en aktör som skapar mening i kontext. Hon/han
tillbringar det mesta av sin arbetstid med elever och lärarens lärande
kan då ses som en form av lärlingsskap, apprentice-in-context (Hultman,
2008). Lärare behöver lugna och insiktsfulla samtal med eleven men
tvingas ofta till snabba ögonblickliga aktioner (Eraut, 2002). En intressant fråga blir då hur lärare och studerande ändå kan lära i sådana situationer och vilka didaktiska överväganden som de gör.
”At the elbows” beskrivs av Grimmett & MacKinnon (1992) som ett
sätt att förstå samspelet mellan handledare och studerande och det
lärande som sker (se Hultman, Schoultz & Stolpe, 2011). I en del studier
framstår utbildningen till lärare som något av en socialisering, på egen
hand, men där ”mästarna” utgörs av det som finns i miljön dvs. aktören
som en situationens lärling (Hultman, 2008; 2011). Vissa studier ger
intrycket att principen är att man lär sig simma genom att kastas direkt i
vattnet. Sådana slutsatser redovisas av Andersson (2005: 42),
”Trots att de känt sig väl mottagna har flera samtidigt uttalat att de har
känt sig ensamma i många situationer.”, ”Lärarna beskriver hur de kan
känna sig ensamma även inom arbetslaget …” och Gustavsson (2008:
99, 103) när hon på olika sätt noterar att lärarstuderande, ”…ger hon
uttryck för … hur hon ensam får ansvara för planering och undervis
ning.”, ”… man blir ganska utlämnad till sig själv …”.
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Samspelet mellan den lärarstuderande och handledaren innebär ett
lärande med inslag av korrigeringar och alternativa tolkningar (Hultman, Schoultz & Stolpe, 2011). Det vill säga det sker en anpassning där
praktiken har ett tolkningsföreträde.

Metod
I den analys som redovisas här har vi utgått från tidigare forskning och
vårt syfte är att belysa och försöka klarlägga vad som sker i dynamiken mellan handledare och studerande under den verksamhetsförlagda
perioden inom lärarutbildning. Vi är intresserade av hur man lär sig till
lärare och framförallt hur handledaren ”överför” sitt yrkeskunnande till
den studerande. Vilka strategier, mekanismer och interaktioner kommer till användning? Vi antar att en del av dessa är medvetna medan en
del är informella och ”tysta”.

Urvalet av handledare
Vår relation till handledarna var etablerad tidigare eftersom de deltog
i en handledarutbildning som vi erbjöd inom ramen för ett forskningsprojekt6 som skulle ske i två steg där handledarutbildningen var det
första. Syftet med den var att lyfta fram handledarnas erfarenheter och
tysta kunskap. Det visade sig att denna utbildning, som hade karaktären
av samspelsprojekt och inte en kurs i traditionell mening, endast hade
måttliga effekter på deras arbete under de följande praktikperioderna
(Wedin, Hultman & Schoultz, 2012).

Urvalet av praktikperioder och samtal
Vårt empiriska material kommer från de senare praktikperioderna
under utbildningen och var mellan två och sex veckor långa.
Ofta genomfördes deltagandet i följande sekvens: deltagande i en
eller två lektioner före samtalet och därefter själva samtalet, mellan
handledare och studerande. Men det förekom även att vi deltog i samtalet utan lektionsdeltagande. Samtalet spelades in och transkriberades
korrekt som det hördes, inget tillrättaläggande av språk eller uttryck.
6 Lärande i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap. Finansierat av Vetenskapsrådet/UVK
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Samtalen genomfördes ofta i handledarens klassrum men även i andra,
mer eller mindre, lämpliga lokaler i skolan.

Analysen
Materialet kategoriserades i huvud- och underkategorier enligt nedan.
Närhet blir en form av samlande huvudkategori, vilken kommer att
genomsyra redovisningen av de kategorier vi utvunnit i vår analys.
Några utgår från handledaren medan andra sker mer i interaktion:
Kommenterar, ger kritik och positiv återkoppling
Planerar tillsammans
Lägger till rätta och tolkar situationen
Ger forskningsuppdrag och uppmuntrar till didaktiska test
Diskuterar dynamiken i klassen

Kategorier och underkategorier överlappar till del men har även unika
aspekter. Vi har försökt att fånga viktiga strategier och omständigheter
som handledaren använder för att överföra sitt yrkeskunnande, både
formellt och informellt. Och på detta sätt hoppas vi att det ska vara
möjligt att även identifiera omedvetna förhållningssätt och den tysta
dimensionen. För en mer detaljerad redovisning av empirin hänvisas till
Hultman & Wedin (2014).

Resultat
Närhet blir en form av samlande huvudkategori vilket innebär att handledaren använder närhet som mekanism och strategi i överförandet av
sitt yrkeskunnande. Men även den studerande kan använda denna strategi i sitt samtal med handledaren. Nedan redovisas de fem kategorier
som utvunnits ur vårt material.

Handledaren ger kommentarer,
kritik och positiv återkoppling.
Handledaren ger ofta konstruktiv kritik för att synliggöra bra delar hos
den studerande. I samspelet mellan handledare och studerande kunde
vi notera en kedja av positiv feed-back och parafraseringar:
143

glenn hultman & ann-sofi wedin

[S: … jag tycker det ska vara en annan arbetsro – H: … Du vill ha det
lugnare? – S: … jag vill ha det lugnare.].
Handledaren uppmärksammade kritiska händelser och hur de hanterades eller hur de skulle kunna hanteras och använde där sin erfarenhet.
När en av handledarna använder lärarutbildningens formulär så är
det ett styrinstrument för utbildningen men för handledaren ett sätt
att strukturera reflektionen tillsammans med den studerande. Det blir
ett lärtillfälle där de samtalar och reflekterar och den studerande får
som uppgift att skriva ner sina egna reflektioner som handledaren sedan
kommenterar – man kan se det som att handledaren använder formuläret i ett annat syfte. Den handledare som använde loggbok hade själv
utvecklat detta genom mångårigt arbete tillsammans med studerande.
Många gånger kan man se länkade sekvenser med följande innehåll:
handledaren och den studerande engagerar sig i en interaktion med frågor, motfrågor och svar, handledaren ger historik och sina erfarenheter,
den studerande formulerar en idé, testar tankar, handledaren bekräftar
att det framstår som vettigt (alternativt som olämpligt), den studerande
formulerar en möjlig strategi för att hantera problemet och handledaren
kommenterar igen [kan avse hur man bäst når fram till enskild elev i
klassrummet]. Och en del av samtaletbestår av mycket konkreta råd.
Det är ofta detaljerade kommentarer som ges samtidigt som handledaren förmedlar en sorts didaktisk visdom. Den studerande får dels
hjälp med att lösa ett praktiskt problem, som kan uppstå, dels en känsla
för dynamiken i en klass och hur man hanterar den. Handledaren kan
förmedla många olika saker invävda i en sekvens där det även finns en
kritisk dimension. Det övergripande intrycket är att det råder en positiv
stämning med fokus på de goda delarna. Men i detta förmedlas även en
kritisk kommentar som mjukas upp med en referens till handledarens
egen erfarenhet, vilket medför att det även ges en mera allmän prägel.
Det blir då något mer än bara kritik, det blir en del av vad det innebär
att vara lärare. Handledaren kan t.ex. påpeka att man måste vara observant på elevgruppen och enskilda elever.
I vissa sekvenser blir det extra tydligt att handledaren bekräftar den
insikt och den analys som den studerande bidrar med, de förstärker den
studerandes initiativ och förklaringar. Här får vi en överföring från handledaren men där fokus ligger på handlingar utförda av den studerande.
Spontana lösningar förstärks och förklaras av handledaren. Det skulle
kunna uppfattas som en form av successiv formning. Ett givande och
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tagande dem emellan där handledaren ofta uppmärksammar den studerandes analys och bygger vidare på den i samtalet. Samtalets struktur är
i realiteten en sammanflätad sekvens som leds av den studerandes erfarenheter i en konkret situation som inträffat före samtalet.
Handledaren använder ibland händelser för att vidga insikter och ge råd.
De anknyter till andra områden där den studerande har erfarenheter
och hämtar exempel från dessa områden, ”… det vet ju du som …”.
Rådgivningen knyts till den aktuella situationen och blir som en alternativ exemplifiering. Handledarna använder händelser för att vidga
problematiken och ge råd och dela med sig av sin erfarenhet. Handledaren använder sina egna observationer av det som händer runt den
studerande i klassen när han t.ex. har ansvaret för en lektion. De kan
använda näraliggande exempel som inträffat för att förtydliga. Men
även för att påpeka en viktig princip i en lärares undervisning. Vi såg
också hur oplanerade händelser kunde användas för att lyfta fram
intressanta iakttagelser.
Både handledaren och den studerande gör en upptäckt som är av
betydelse för båda. Handledaren kan t.ex. påpeka att det inte räcker
med en blick för att skapa ordning. Det beror framförallt på vilken
grupp man har och vilken relation man etablerat. Det centrala är inte
blicken utan det som sker är att handledaren/läraren aktiverar en bindning (förtroenderelation) som redan etablerats. Om den saknas så får
man peka med hela handen. När vi deltog i den studerandes lektioner
kunde vi ibland, rent fysiskt, känna ”relationen”, det vibrerade och blev
”elektriskt”, ett flow. I sådana situationer kan lektionen bli lång, introduktionen för lång eller genomgången dra över tiden utan att det känns
fel. Då brukar handledarna just påpeka detta, ”i och för sig för långt
men det fungerade bra”.
Handledaren använder ibland sin erfarenhet för att måla upp en bild
och i detta söker hon efter alternativ till det som inträffar i undervisningen.
Det blir en form av experiment i tanken (i samtalet). Ett situerat samtal och tankeexperiment. Handledarens erfarenhet överförs genom att
använda den studerandes erfarenhet samt (närhet) användandet av den
situation som just inträffat (samtalet hålls ofta i direkt anslutning till
den studerandes lektion).
Vi ser ofta att handledaren kan använda en till synes trivial sekvens eller händelse som illustration till något med en betydligt större
betydelse. Det kan bli både ett konkret tips men också en möjlighet
att reflektera över dynamiken i klassen och vad man behöver vara upp145
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märksam på. Ofta har inte den studerande tänkt på situationen på det
sätt som handledaren gör.
Handledaren använder även sina erfarenheter på andra sätt t.ex.
genom att klargöra sina tankar och arbetsmönster. De använder sina insikter och analyser för att ge råd och komma med detaljkommentarer. De
kommer med förslag och visar hur de brukar göra och tänka i olika situationer,
”… jag ska visa dig lite tydligare när jag har lektion vid nåt tillfälle, vad
jag menar med det …”.
Ibland är innehållet ren kunskap t.ex. om klassen där handledaren överför historik och visdom, in-situ. Eller att handledaren berättar om analyser av klassens arbete och den dynamik som uppstår mellan lärare och
klass. Kan ofta vara en sorts osynlig dimension. Det här innebär att de
försöker illustrera något osynligt men som kan förstås om man kombinerar konkretion med samtal.
När handledningen hänvisar till och utnyttjar gemensamma tankar så
syns det, i vårt material, i de utskrivna talsekvenserna i form av ofullständiga meningar – man bygger på varandras utsagor och de följer efter
varandra som i en kedja. Vi får intrycket att de talar samma språk. De
agerar och talar som om de redan vet vad den andre skall säga. De är i
samma dialog och diskurs. Ibland kunde vi uppleva att de talade i munnen på varandra. En sorts slutkategori eller illustration till en situation
då insikten är överförd? De visar att de förstår och ser samma sak på i
huvudsak samma sätt. De ”talar samma språk”. De har samma insikt
och värdering även om den studerande initialt uttrycker en viss form av
invändning som sedan falnar. Samtidigt finns i en sådan handledningssituation en maktrelation där handledaren uppenbart är den som har
ett tolkningsföreträde. Så det kan vara svårt att avgöra vad språkspelet
förmedlar.
Vårt intryck under samtalet var att det blev ett samspråk men när
man granskar transkriptionen kan man även få en alternativ uppfattning, den om styrning. Ytterligare en insikt kan vara att vissa sekvenser
visar en överföring i ett sammanhang som karaktäriseras av hög auktoritet (inte nödvändigtvis en auktoritär sekvens), god legitimitet och
med en tydlig ambition att prägla den studerande. I sådana sekvenser
under handledning vill handledaren påpeka och lyfta fram viktiga insikter. Då kan det ibland bli nödvändigt med en övertydlighet och en näst
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intill övertalande attityd. Vi menar att alla tre tolkningarna kan vara
relevanta.
I vissa sekvenser tycker vi att de ”ser” tillsammans … dvs. de har
sett samma fenomen och vi tycker oss förstå att de också uppfattar det
på liknande sätt. Vårt intryck är att texten (transkriptionen) blir en väv
och inte behöver läsas som separata utsagor. När mönstret redovisas,
rad för rad, ges ett felaktigt intryck av turer/hierarki. Deras samtal är
hela tiden i en konkret situation. De ”ser” vad de pratar om och ”språket” innehåller koder och antydningar. Trots att vi deltog i samtalen,
som tredje partens lyssnare, var det ibland svårt att förstå deras syftningar. Vi kunde ibland be om förklaringar under eller efter samtalet
som bidrog till en ökad förståelse hos oss.
Våra handledare ställer ofta frågor till den studerande under samtalet
för att stimulera och utmana. En teknik som verkar syfta till att skapa
ett fokus på något viktig men även för att få in den studerande i centrum
för samtalet. Och med den utgångspunkten ta upp aspekter i undervisningen eller för att ge råd. Vi kunde i vissa sekvenser se att det blev ett
givande och tagande. Handledaren ställer frågor, men även riktade och
ledande frågor används som hjälp. Positiv återkoppling och tolkning
av det som den studerande tänkte, kände och gjorde. Det handledaren
säger vidimeras av den studerande. När den studerande får och besvarar
frågan leder det till att den studerande lyfter in en reflektion från sin
egen erfarenhet och där kan handledaren lägga till en följdfråga. Och
avslutar ofta sekvensen med en positiv kommentar som återigen tar
in den studerande i centrum för händelsen. Återkommande frågor är
följande:
”… har du tänkt på om du ska göra några justeringar inför nästa …? Är
det någonting som du skulle vilja göra annorlunda med den vetskapen?”.
Handledaren inleder med ett konstaterande för att sedan följa upp med
en fråga. Men det kan också vara så att handledaren helt enkelt ber om
en reflektion i form av en fråga.
Både handledaren och den studerande använder sitt observerande i
samtalen. Det kan avse undervisning, elevers lärande och annat som
pågår i klassrumsdynamiken. Båda parter observerar det som sker runt
omkring dem när de själva undervisar men också när den andre gör det.
Ibland noterar de händelserna på liknande sätt och verkar vara överens
om slutsatserna. I vissa situationer är det den studerande som noterat
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ett problem i sin undervisning som tydligen handledaren inte observerat. Då blir samtalet dominerat av detta och handledaren kan delta
i reflektionen. Handledaren engagerar sig genom att fråga efter den
studerandes analys och ”datainsamling”. Hela samtalssekvenser kan
avslutas med iakttagelser från den studerande och en parafrasering från
handledaren. Vi fick intrycket att handledaren ibland, av någon anledning, inte riktigt tog tillfället i akt för att uppmärksamma den notering
som den studerande gjort.

Planerar tillsammans
En stor del av den studerandes tid under praktiken ägnas åt att planera olika undervisningsmoment. Det innebär både att den studerande
har egna idéer som ska realiseras och att genomföra den vanliga undervisningen. De går igenom ett moment tillsammans, den studerande
genomför och de diskuterar detta efteråt. De har planerat och diskuterat före och i det efterföljande samtalet konfirmerar handledaren eller
lägger till rätta … de pratar om det tillsammans men handledaren styr
eller rättare sagt kontext styr.
En del av lärandet i planeringsfaserna innebar att den studerande
kunde göra en egen planering som påminde om eller var densamma
som handledarens och de lärde sig genom att ”malla” dvs. imitera …
den studerande är med i samtalet och både hör och ser …. Det är dessutom så att den studerande kan skolas till att ”se”… (H) … för jag tror,
jag tror jag tänker skriva [använder lärarutbildningens formulär]. Alltså
här blir det nåt väldigt kort om att ”se” …
En del i yrkeskunnandet innebär att man lär sig att uppfatta olika
händelser på olika sätt och olika dimensioner av klassrumsdynamiken,
vilket vi nu övergår till.

Lägger till rätta och tolkar situationen
Det inträffar ofta att handledaren har en annan uppfattning än den studerande, att handledaren ser saker på ett annat sätt och det kan t.ex.
innebära en mer positiv tolkning av en given situationen. Man kan uppfatta det som ett möte mellan två personer med olika förutsättningar att
uppfatta det som sker.
Man ser hur handledaren och den studerande planerar och diskuterar. Den studerande genomför och de samtalar och reflekterar efter
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lektionen. Handledaren korrigerar, fördjupar och lägger till utifrån sina
egna erfarenheter. Handledaren gör positiva och negativa inspel, men
hela tiden en positiv återkoppling: förstärker, förtydligar, sätter in i ett
sammanhang (t.ex. klassen), utvidgar, ger nya aspekter och kommenterar.
Ibland såg vi hur handledaren gav en kraftig förstärkning och en tydlig tolkning av situationen som ger en auktoritativ hållning till händelsen, där handledaren säger,
”För honom är det jättenyttigt”.
Handledaren lägger till rätta och anger vad som är den korrekta tolkningen. Detta är även något som handledaren gör i andra sammanhang
t.ex. när den studerande samspelar med de andra på skolan.
Genom sina kommentarer och tolkningar av situationer kan handledaren förmedla en attityd.
De överför en hållning och en attityd:
”Man ska inte skriva, för annat tar så mycket tid – man har
det i tankarna – där ligger en del av kunnandet”.
Men den studerande får också genom sitt deltagande en möjlighet att
bli delaktig i en gemenskap trots att de inte har den erfarenhet som
handledaren och dennes kollegor har,
” … men just den där känslan av att du känner det men
du ska också veta att det är så vi känner i vårt yrke”.
De kommer in i en gemensam diskurs som visar hur en lärare gör, känner och talar. Även den erfarna läraren har känslor och konfronteras
med motstridiga känslor t.ex. att man vill vara en god ledare som uppfattas som snäll samtidigt som man känner att man tjatar, är arg och
säger till eleverna. I samtalet dem emellan kan handledaren skapa en
påverkan mot att se något annat i situationen.
(S) Det vet man inte riktigt förrän efteråt. (H) Nej, men det är ju det här
lite att det känner man lite när man börjar och liksom hur diskussionerna
ska gå, det är ju det där att fånga deras uppmärksamhet och få in dom i
diskussionen och få dom intresserade, så det är roligt.
I det här utbytet framförs en subtil påverkan där handledaren försöker
att få den studerande att ”se” annat. I det fortsatta samtalet, i fortsätt149
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ningen av vinjetten ovan, tar handledaren upp en indirekt kritik (som vi
uppfattar det) i form av ett påpekande, ett krav som formuleras i termer
av att man som lärare själv måste vara som man vill att klassen ska bli,
vilket innebär att man måste vara engagerad och visa ett intresse. Och
även här avrundas med påpekandet att det är roligt, ett positivt avslut
eller rättare sagt övergång i det fortsatta samtalet.

Ger forskningsuppdrag och
uppmuntrar till didaktiska test
Påtagligt ofta deltog vi i samtal där handledaren bad den studerande
utföra saker som innebar en uppgift att prova. Det kunde vara en uppmuntran till didaktiska test endera parat med en önskan att den studerande skulle få göra och odla egna intressen eller en direkt uppmaning
att själv testa något som de just diskuterat eller med anledning av sådant
de sett.
I samtalen rörde det sig om faktiska tankar och planer i den kommande undervisningen. Men handledarna gav också andra förslag,
sådant som kunde vara en utmaning och ibland minnesexperiment som
underlag för fortsatt dialog.
Handledaren kan initiera miniexperiment för att uppmärksamma
saker som man annars kan förbigå eller sådant som underlättar den studerandes självreflektion. En mer avancerad variant av detta kommer
nedan. En av våra handledare bad en av de studerande att observera
handledarens undervisning och fokusera på vad eleverna gör som inte
är relaterat till den pågående undervisningen. Dessa insikter kunde
sedan diskuteras och fylla en funktion för dem båda. Och i kategorin
som följer är det liknande saker som uppmärksammas men handledaren
väljer att mera direkt lyfta upp frågor om dynamiken i klassen.

Diskuterar dynamiken i klassen
Handledaren tar upp dynamiken i klassen som ett sätt att påvisa den
”osynliga dimensionen” i klassrum. Ofta en metadiskussion. Den studerande testar intryck som handledaren använder. Även den studerande
kan uppmärksamma saker som handledaren är omedveten om t.ex.
saker som inträffar oplanerat och som kan få betydelse för yrkesdiskussionen. Handledaren förmedlar hur man kan uppfatta elever och pro-
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cesser i klassrum och utgår ofta från sin egen erfarenhet. Båda kan göra
noteringar som kan användas i den här diskussionen. Det kan handla
om hur man löser kritiska situationer. Och då kan det även handla om
detaljerade råd där handledaren kopplar till en konkret situation, vilket
ger en närvarokänsla.
I deras samtal kan de reflektera över ofta till synes enkla omständigheter men som, ska det visa sig, har en betydande vikt i en lärares
arbete. Ett sådant exempel är hur man gör för att uppmärksamma och
”se” varje elev, en nyckelfråga för alla lärare. Den studerande påpekar
att han inte egentligen har någon medveten strategi för hur detta ska
realiseras och talar om intuition, dvs. de har en känsla av att detta är
viktigt, varje dag. Vilket även handledaren återkommer till längre fram i
samtalet. I detta fall så är det både handledaren och den studerande som
kommer med inspel i samtalet. Handledaren ger exempel och illustrationer hur detta kan genomföras och hur man kan tänka kring det. Och
i diskussionen uppstår också två funktioner i lärarens ”cirkulerande i
klassrummet” nämligen att både få bekräftelse och att faktiskt få hjälp.
Sedan kan man undra hur mycket av just denna detalj som den studerande uppfattar? Det blir skillnad när man har möjlighet att i lugn och
ro läsa en transkription. Men vi såg i andra situationer hur liknande
aspekter användes.
Ett klassrum är en mycket begränsad yta för 24 elever och en lärare.
En osynlig dimension – och en utifrån kommande observatör kan tycka
att klassrum är lika men nästan allt är genomtänkt i många klassrum,
vilket framgår av handledningssamtalen: elevens placering och bänkarnas position, materialets placering, flödet [vill undvika köbildning när
eleverna hämtar material], kombinationen av kateder – tavla – projektor, schemat, planeringen och lärarens rörelse i rummet. Kanske är det
av det skälet som handledaren påpekar att den studerande rör sig bra i
klassrummet.
Vi hörde också att den studerande tog fram intryck för att testa sin
känsla inför handledaren.
Och testet kom ofta i form av en fråga som väntade på ett svar i stället för att formulera intrycket direkt. Och våra handledare menade att
de såg det som en viktig del i utbildningen att man får prova och testa
intryck i en trygg miljö för att lära känna klassrumsdynamiken. Situationen kan te sig på annat sätt när man har egen klass.
Och det är många saker som skall tränas. Vi ser att en del är hur man
”uppträder” som professionell (vårt uttryck). Handledaren använder
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uttrycket att ”behålla det lugna” och att det är ”det yttre” eleverna läser
av. Man arbetar i ett komplext system med stor dynamik.
Handledaren är mån om att den studerande inte ska överdriva kraven på sig själv och försöker ingjuta förståelse för det yrke som väntar.
Det är också intressant att de uppmärksammar den komplexa sidan i
arbetet och att man måste vara klar över vad man kan och vad man inte
förmår göra. Handledaren betonar att man kan fortsätta att fråga kollegor när det kör ihop sig. Och att detta inte uppfattas som en svaghet
utan alla vet hur det var när man kom ut som nyutbildad lärare.
Många gånger uppmärksammar den här typen av samtal det informella eller en osynlig dimension. Det kan handla om samspelet mellan lärare och elever där man uppfattar eller missuppfattar saker om
varandra. Eller då man får insyn i den andres informella strategier eller
upptäcker att elever också analyserar klassrumsdynamiken och tolkar
det som händer. Det blir en del i didaktiken. Handledaren och den studerande kan t.ex. diskutera dynamiken i termer av en kedja av händelser: (1) läraren planerar och genomför sin strategi (2) eleverna tolkar
(eventuellt i dialog med läraren) och (3) eleverna agerar utifrån sin egen
tolkning. Den typen av samspel dryftas ofta.
De konstaterar att i ett klassrum sker det väldigt mycket annat än
undervisning, en process som pågår, parallellt, ett spel som pågår hela
tiden. Det kan gälla relationer mellan flickor och pojkar eller mellan
olika pojkar. Ofta pågår detta utan att läraren noterar det. Ibland är
dock gesterna övertydliga, ibland subtila: kommentarer, retningar,
knuffar. Tillsammans letar de efter mönster, på initiativ från handledaren, som också relaterar till egen erfarenhet och informella ”forskningsstrategier”. Den studerande blir invigd i den inre kulturen och en del av
yrkeskunnandet.

Diskussion
Vi instämmer i Ellströms (2011) resonemang om det omvända dvs.
att motiv och mål kan vara rekonstruktioner och i det sammanhanget
skulle man kunna påpeka att även insikt och lärande är något som verkar inträffa under de samtal som hålls mellan handledaren och den studerande. En närläsning av materialet (Jmf Hultman & Wedin, 2014)
ger utrymme för den typen av tolkningar. För att vara helt säkra på
det lärande som inträffar behöver vi använda även andra metoder som
fångar det som händer under praktikperioden och mätningar av lärandet och dess karaktär. För närvarande kan vi i våra data endast göra
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försiktiga tolkningar och formulera trovärdiga antaganden.
Den mikromiljö som analyseras i detta kapitel tar, kan man säga,
sin utgångspunkt i en till synes ideal miljö och en rationalistisk syn på
lärande (Ellström, 1992:90) där man antar att det är möjligt att använda
formell undervisning och ett klokt agerande dvs. ”tänka-först-handlasedan”. Men i realiteten handlar det, kanske framför allt, om att lära ut
handlingar och tankemönster som ligger implicit, är situerade och följer
principen ”handla-först-tänka-sedan” (s 90). De strategier som handledaren använder är till stor del karaktäriserade av en situation som enligt
Ellström är icke-rationalistisk och till del bygger på ett intuitivt handlande. Vi uppfattar handledarens strategier som något som växt fram
under lång tid och som så att säga förfinats och ”utvärderats” erfarenhetsmässigt under lång tid. Ett konkret exempel på detta är den loggbok som en av våra handledare utvecklat. Strategierna, som vi ser dem,
kan varieras relativt den kontext som råder (Ellström, 2011) dvs. den
studerande, den egna klassen och under vilken fas som handledningen
genomförs. Det kan också vara så att handledarens ”strategier” till del
är informella och omedvetna och därför svåra att redovisa via konventionella datainsamlingsmetoder. Men de kan synliggöras i ett samtal
som är situerat och som möjliggör tolkningar. I detta sammanhang bör
påpekas att det är vi som satt etiketten på de olika strategierna.
Vi uppfattar att den lärsituation som uppstår ofta använder situationer som finns i vardagsarbetet och tar dem som grund för reflektion
(Ellström, 2011) i ett samtal. Samtalet kan inträffa spontant direkt efter
den aktuella händelsen eller som en del i en inplanerad dialog. Händelsen kan endera uppstå när handledaren själv undervisar eller när den
studerande gör det. Detta kan vara en förklaring till att strategierna ofta
har en karaktär av ”närhet”.
Den studerande lär sig till lärare och handledaren kommunicerar och
”överför” sitt yrkeskunnande baserat på ett antal närhetsstrategier eller
för att referera till tidigare forskning (Grimmet & MacKinnon, 1992;
Hultman, 2008), at-the-elbows, dvs. man lär sig genom att göra, genom
att utgå från sin egen erfarenhet (den studerande), genom att använda
handledarens erfarenhet och verktyg (didaktiska hjälpmedel och tips),
genom att lyssna och delta i samtal, genom att vara en del av handledarens förklaringar och tolkningar av skeendet och genom att vara en del
av det som sker inklusive känslor och andras reaktioner. Ett sammanfattande uttryck för detta är att man ser varandra i handling (Hultman,
2004; Hultman, Wedin & Schoultz, 2012; Stedt, 2013).
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Vi menar att detta också är en didaktisk princip som utgör en parallell dimension till det som sker i handledningssituationen. I lärarens
arbete i klassen fungerar närhetsprincipen naturligt eftersom den medför att läraren kan kontrollera det som sker i klassen. Man måste ha
eleverna nära för att hålla ihop miljön. Om man inte lyckas med detta
så kan saker inträffa som ligger utanför lärarens kontroll, samtidigt
som läraren har ansvaret. De olika aktörerna socialiseras i termer av det
Hultman (2008; 2001) uppfattar som situationens lärlingar. Dock kan
närhetsprincipen frångås i en situation där läraren har etablerat en relation till elevgruppen så att de styr sig själva, under begränsad tid. Således blir ”närhet” återigen både en strategi och en didaktisk princip. I
handledningssituationen är båda verksamma. Handledarens arbete kan
uppfattas som en, mer eller mindre, tydlig illustration (pedagogik) till
en viktig didaktisk dimension. Man lever som man lär.
I en diskussion om handledningens kontextuella karaktär menar
Jones & Brown (2011) att principerna hos komplexa system (CAS,
Complex Adaptive Systems) kan tillämpas för att öka förståelsen för
handledningens situationella dimension. Vi ser i våra data att handledarna (och de studerande) hanterar just en komplex miljö i sin pedagogiska gärning. Till exempel så visar en av handledarna att man lär ut
improvisation och andra att den studerande tränas att uppmärksamma
oförutsedda händelser som inträffar kontinuerligt. Det innebär som
Jones & Brown påpekar att den studerande leds in i ett system och en
kultur där handledaren försöker skapa en förståelse för vad som sker
och varför, ”the mentor serves as an exemplar and a guide to a new
social world” (p 412). Ytterligare en aspekt, som vi noterar, är elevens
aktiva tolkningsarbete (Hultman, 2011; Liberg, 2010) som innebär att
eleverna är medvetna aktörer som väljer t.ex. innehåll. Ännu en aspekt,
som Jones & Brown identifierar, är det vi angett i termer av att handledaren och den studerande ibland ”talar samma språk” och att vi ser i
turtagningen att de framstår som en enhet. De tänker och ”ser” på ett
likadant sätt och Jones & Brown (2011) noterar att ”We suddenly began
to speak as if our relationship was an entity itself …” (p 414).
Och i en sekvens från Hultman m.fl. (2011) kan man se att samspelet med handledaren och klassen ger olika typer av förstärkning och
återkoppling. Relativt arbetet i klassen så finns det både positiva saker
(kan hantera oförutsedda händelser) och negativa saker (blir frustrerad
för att ambitionen inte kan realiseras). Handledaren fyller här en viktig funktion i det att den relationen hjälper lärarstudenten att anpassa
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sitt tänkande och utvärderingen av sina insatser, det är inte alltid så
negativt som man själv tycker, det finns andra uppfattningar (handledarens). Handledarens inpass ger lärarstudenten en annan bild av hur
man kan tolka det som händer. Och detta blir betydelsefullt. Den studerande får en korrigering i sin uppfattning av vad som kan räknas som en
meningsfull uppfattning relativt den situation man befinner sig i. I vårt
material är den här typen av interaktion vanlig.
Vi tycker oss således se att kommunikationen av yrkeskunnandet
sker genom att handledaren arbetar tillsammans med den studerande.
Hos (Ottesen, 2007) återfinns en intressant vinjett som redovisar hur
hendledare och studerande samspelar och den interaktionen påminner
starkt om de data som tidigare redovisats i den här studien. Man ser
hur handledaren strävar efter att tolka en del av det som händer på ett
positivt och konstruktivt sätt men lämnar även konstruktiv kritik. De
använder det vi kallar för närhetsstrategier.
Vår analys tar sin utgångspunkt i ett deltagande perspektiv där vi
försökt att illustrera överföringsmekanismer så som de ter sig in-situ.
Våra beskrivningar är grundade i de samtal, intervjuer och observationer som genomförts. I vår analys har vi inte bevarat frågan om vad studerande lär under sin praktikperiod utan fokuserat på de handlingar
som utgår från handledaren. Kommunikationen av yrkeskunnandet
och realiserandet av lärandet tror vi sker i den situation som skapas när
handledaren arbetar tillsammans med den studerande i klassen, i sin
helhet. Och i detta inbegriper vi även det samspel som vi kallar planering och reflektion. Men kärnan är, enligt vårt intryck, det som sker i
triaden: handledare, studerande och klassen. Den skapar en grund för
omedelbar och intensiv kommunikation, känslor och nära observation.
Eraut (2010) gör en liknande notering i en studie av bland annat ingenjörer och sköterskor:
[it’s useful to work alongside others] … To observe and listen … and to
participate. This mode of learning which includes a lot of observation as
well as discussion, is extremely important for learning tacit knowledge or
the knowledge that underpins routines and intuitive decisions and is difficult to explain. When people see what is being said and done, explanations can be much shorter because the fine detail of incidents, such as the
tone of voice or visual features, contributes to their understanding. (p 47).
Vi menar att den studerande lär genom att, så att säga, ta över det som
sker och genom att gå in i handledarens arbete i en totalsituation. Detta
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blir en ”överföring” men med andra nyanser än då begreppet användes
tidigare. Det handlar inte enbart om att ta emot något utan det sker
både synligt och konkret samt framför allt informellt och tillsammans
med andra, ofta ”tyst”. Och det kan vara en förklaring till att handledare
använder de strategier de gör. Många av de redovisade strategierna är
erfarenhetsbaserade och uppstår i samspelet mellan de båda aktörerna.
Andra strategier utgår från handledarens erfarenhet. Och handledning
blir egentligen något mera än ett antal strategier, det blir det arbete som
sker under praktiken med både handfast undervisning och upplevelsen
av att vara lärare. Närhet är således det begrepp som illustrerar samspelet mellan handledare och studerande och ”närhet” blir både en strategi
och en didaktisk princip.
Enligt Ellström (2011) kan en lärcykel ta sin utgångspunkt i bemästrandet av en specifik uppgift för att sedan konfrontera detta handlande
och söka nya handlingsalternativ. I de data som redovisas här handlar
det även om den process där den studerande lär sig att bemästra en uppgift eller sekvens eller att närma sig detta kunnande.
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Is Lean Mean?
Kan arbejdspladsens
medarbejdere
lære og være innovative
under Lean?
Steen Høyrup

omfattende og intensiv forskning har søgt at afdække det
gode miljø for læring og innovation, hvor arbejdspladsen er arena
for disse processer. (CERI/STI, 2010, Lorenz, E. & Valeyre, A. 2005,
Høyrup et al., 2012, Malloch, M. et al. (2010). En faktor der træder
tydeligt frem i denne forskning kaldes ”discretion”. Vi kender termen
fra vendingen: ”I leave it to your discretion”: ”du er frit stillet”. Der er
tale om dispositionsmuligheder, frihedsrum, autonomi i arbejdet, osv.
Afgørende i begrebet er ”muligheder for valg” når man arbejder. Valg
mht. arbejdstilrettelæggelse, hvem man vil arbejde sammen med, og
muligheder for at sætte sit personlige særpræg på arbejdsudøvelsen. Et
korresponderende begreb inden for international forskning – der sammenligner arbejdspladser – er Discretionary Learning. (Lorenz, E. &
Valeyre, A. 2005).
Discretion fremstår således som en kvalitet ved arbejdspladser, der
fremmer læring og innovation.
Samtidig ser vi en anden, og tilsyneladende modsat tendens i arbejdslivet i dag: Tendensen til at gøre rammerne for arbejdsudfoldelsen tydeligere, strammere og snævrere. Vi kender dette tilbage til Taylor – Scientific management – men i dag finder vi stadig denne tænkning f.eks.
baseret på begrebet Evidens. ”Praksis skal være evidensbaseret”, siges
det ofte om arbejdet. Det har i lang tid været et klart krav på hospitaler,
hvor procedurer, undersøgelser og behandling skal være evidensbaseret, dvs.. være baseret på solid forskningsmæssig viden. Vi ser det også
i dagtilbud – vuggestuer og børnehaver – og nu er kravet også blevet
formuleret til lærerne i folkeskolen.
I Ellströms termer betyder dette en styrkelse af ”the explicit work
process (Ellström, 2010, d.30): den formelle offentlige foreskrevne
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arbejdsproces, som den f.eks. kan være beskrevet i standarder. Disse
standarder må siges at udgøre en indsnævring i ”discretion” i arbejdet.
Vi ser altså i det moderne arbejdsliv to modsat rettede tendenser: en
tendens mod at skabe discretion (dispositionsmuligheder) i arbejdet,
for at understøtte læring og innovation, og en tendens mod at skabe
evidens og standarder i arbejdet, for at sikre korrekthed og legitimitet.
Det er modsætningen mellem disse to modsat rettede tendenser i det
moderne arbejdsliv, og deres betydning for læring-i-arbejdet og medarbejderdreven innovation, der er emnet for nærværende kapitel.
I denne sammenhæng er det interessant at fokuseres på Lean. Dels
fordi Lean indføres på mange arbejdspladser (tidligere især fabrikker,
men nu også i den offentlige sektor, f.eks. hospitaler). Lean bliver den
foretrukne form for organisering på mange arbejdspladser, og indeholder en stadig stræben mod perfektionering af arbejdsprocesserne, bl.a.
gennem standardiseringer og klare jobbeskrivelser. Flere forskere har
stillet spørgsmålet: Is Lean Mean? (ondskabsfuld), men Lean studier
forbindes her typisk med arbejdsmiljø og stress, og ikke læring og innovation (Edwards, K., m.fl. (red) 2010).
Forfatteren har gennemført review af litteratur om læring i Lean
der viser, at det er meget begrænset forskning der findes om, hvordan
arbejdspladslæring finder sted under Lean? Dette er et vigtigt men uudforsket område.
Her søges spørgsmålene belyst: kan medarbejdere lære-i-arbejdet og være
innovative i deres daglige arbejde under en Lean arbejdsorganisering,
hvilke læringsbetingelser bliver realiseret i disse læringsarenaer, – og
hvordan ser disse læreprocesser i givet fald ud?

Lean
Det er interessant at Lean – der stammer fra Japan og Toyota-bilfabrikkerne – i sin filosofi er grundlæggende humanistisk. I sin ide sigter
Lean således grundlæggende mod at forbedre den menneskelige side
af arbejdspladsen, at ”humansere” arbejdet, ved (1) at eliminere særlig
hårdt arbejde (”work smarter not harder”), (2) at støtte de menneskelige ressourcer og (3) at vise respekt for mennesker, i ledelse, organisering og daglige aktiviteter.
Lean conceptet udfolder sig på flere niveauer i virksomheden: dels i
produktionen, ”på gulvet i virksomheden” (operationel), og dels i virk-
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somheden som helhed og dens relation til omgivelserne (strategisk), og
udgør således en produktions- og ledelsesfilosofi, en kultur, et værdisæt,
et ”mindset”. Væsentlige elementer i kulturen er:
Forbedring. At arbejde mod løbende forbedringer, at organisationen konstant søger mod perfektion. Ingen proces er perfekt
og kan derfor forbedres.
Læring. Lean kulturen er også karakteriseret ved en positiv
holdning til og interesse at lære, en ”læringsmentalitet” hos
medarbejdere og ledere.

Lean drejer sig grundlæggende om at skabe løbende forbedringer i
arbejdet, ”continuing improvement”, og herigennem at skabe ”værdi” for
kunderne. Et vigtigt middel er her at reducere spild, mht. materialer,
råstoffer, processer og tid. Medarbejderne skal være aktive og deltage i
forbedringsprocesserne. Lean kan således siges at indeholde et element
af ”empowerment” af medarbejderne.
Et helt grundlæggende element i Lean er, at midlet til at skabe forbedringer er at skabe gennemsigtighed i arbejdsprocesserne, at skabe en
fælles synliggørelse af arbejdsprocessen og de hertil tilknyttede fejl, problemer mv. I forbindelse med den fælles synliggørelse skabes en fælles
opmærksomhed mod problemer, en fælles dialog, diskussion og debat
om problemer, en fælles fastholdelse af problemer og fælles beslutninger om, hvordan problemerne skal løses, og om hvordan problemløsningsprocessen skal implementeres i virksomheden.
Disse aspekter af Lean indeholder en række faktorer, der har potentiale til
at faciliterer og understøtter læring og innovation i arbejdet.
I Lean skal medarbejdere og ledere således lære at se og analysere, hvad
der ligger bag hændelser (f.eks. fejl) og være opmærksom på processer
i arbejdet og at handle for at korrigere svælg mellem mål (intentioner)
og resultater i arbejdet. Medarbejderne skal udvikle kompetencer til at
”skabe forbedringer ud af problemer”.
Kritik af Lean. En ofte fremført kritik af Lean er, at forbedringsprocesserne kun bidrager til små og isolerede forandringer af virksomheden, ikke betydelige og sammenhængende forbedringer. Nogle kritikere anfører at Lean presser medarbejderne hårdt i stadige krav om
effektiviseringer, og udnytter og udbytter medarbejderne og udsætter
dem for et hårdt og belastende psykisk arbejdsmiljø. Et interessant kri160

is lean mean?

tikpunkt – i denne sammenhæng – er, at Lean gennem sine standardiseringer og præciseringer af arbejdsinstrukser og arbejdsopgaver og
arbejdsprocesser – med henblik på effektiviseringer og værdiskabelse
– indsnævrer og begrænser det menneskelige udfoldelsesrum i arbejdet.
Disse aspekter af Lean indeholder en række faktorer, der har potentiale til
at modvirke læring og innovation i arbejdet.
Lean synes således at indeholde både muligheder og trusler for medarbejderne i organisationen. Her skal som sagt fokuseres på muligheder
for læring og innovation i arbejdet.

Forskningsmetode:
et case study på virksomheden Syd7
Virksomheden har indført Lean i organiseringen af arbejdet. Data-indsamlingen på Syd har fundet sted i maj 2013, og er blevet gennemført
af Lektor Steen Høyrup (Aarhus Universitet) og Ann-Charlotte Teglborg, lektor på Novancia i Paris.
Forskningsspørgsmålet lyder:
Hvordan foregår innovation og læring i arbejdet under Lean? Her
tænkes især ud fra begreberne Medarbejderdreven innovation
og arbejdsplads innovation (workplace innovation) og workplace
learning. Spørgsmålet belyses ud fra underspørgsmålene:
Hvilke betingelser for læring og innovation skaber Lean?
Hvordan ser de understøttede innovations- og læreprocesser ud?
Hvordan influerer – hæmmer og fremmer – Lean konceptet disse
processer?

Case studiet er valgt som metode fordi intentionen med undersøgelsen
at komme tæt på praksis og mikroprocesser (handlinger, interaktion)
i virksomheden: tæt på arbejdsprocesserne, på problemer og muligheder, tæt på lærings- og fornyelsesprocesser i det daglige arbejde. Casestudiet skal bringes os tæt på ”real-life” situations og disse situationers
mange detaljer, som grundlag for en dyb forståelse af de undersøgte
fænomener.
7 Der bygges endvidere på generelle erfaringer fra et case-study af Steen Høyrup og Kirsten Møller,
af en anden dansk produktions virksomhed. Studiet er gennemført i regi af Eurofound (Eurofound,
a tripartite European Union Agency, provides knowledge to assist in the development of social and
work-related policies), og indgår i publikationen ”Work organization and innovation”, gennemført
I forskningsprojektet Eurofound Research Project, 2012.
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Der er anvendt følgende tre metoder til indsamling af data:
Interview med medarbejdere – herunder håndværkere, fælles tillids repræsentant ,ledere på dagligt niveau (teamledere,
værkstedschefer), uddannelsesansvarlig og projektleder på
Lean-processen
Observation af ugentlige tavlemøder
Dokumentanalyse

Forskerne har udvalgt bestemte opmærksomhedspunkter, både ved formulering af spørgsmål, observation af møder og analyserer og de indsamlede data. Disse opmærksomhedspunkter er især baseret på vores
forståelse af Lean, og vores forståelse af innovation og læring i arbejdet.

Introduktion af virksomheden Syd
Virksomheden blev grundlagt i 1971, og er beliggende i Skandinavien.
Virksomhedens kerneopgave er at behandle ofte farlige spildprodukter
gennem destruktion og recycling.
Virksomheden fik i 2010 status som privat virksomhed, der hurtigt
indførte Lean. Virksomheden har i dag ca. 200 medarbejdere. Den har
en højt udviklet ekspertise og måleteknologi mv. inden for sit felt.
Virksomhedens produktion er organiseret i tre grupper/afdelinger:
Modtagelsen, der tager imod spild/affald til behandling. Forbrændingen,
hvor forbrænding af affald finder sted ved høje temperaturer. Den tredje
gruppe kaldes ”Smedene og flyers”. Smedene står for løbende reparationer og tekniske løsninger på problemer og forebyggelse af virksomhedens maskinpark; sidstnævnte står for industrirengøring på virksomheden.
Inden for hver gruppe er organisationsformen teamorganisering med
en teamleder for hvert team. Ledelsen over teamlederne er værkstedschefer. Virksomheden er ledet af en direktør og bestyrelse med medarbejderrepræsentation.
Syds kerneforretning er at forbrænde farligt affald på anlæg, der sikrer en miljø- og energieffektiv behandling. Fremtrædende er mottoet:
”Fra destruktion til produktion”. Syds produktion skal målrettes mod
at genanvende og producere råstoffer til industri og landbrug.
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Teoretiske udgangspunkter
(1) Grænser: Boundaries,
Boundary Crossing & Boundary Objects
Akkerman & Bakker (2011) har udført et interessant reveiw vedr.
ovenstående begreber. Vi finder grænser (boundaries) overalt: i vores
hverdag, i vores institutioner, i vores arbejde, – vi finder grænser både
indenfor og mellem disse domæner (verdener). Grænser defineres som
socio-kulturelle forskelle, der giver anledning til diskontinuiteter (brud)
i handling og interaktion (Ibid p. 139). Samtidig med at ”forskelle” således er et definerende træk, er ligheder det også. Grænser indebærer en
lighed og kontinuitet i den betydning, at de involverede domæner – to
eller flere – på en bestemt måde er relevante for hinanden. Grænser kan
siges at være markører i det sociale felt, der angiver sammenhørende ligheder og
forskelle mellem ”verdener”. Grænser er grundlæggende mangetydige, de
er ”imellem”, de er både en del af den ene og den anden verden, men
de er også en slags ingenmandsland, de tilhører ikke fuldt den ene eller
den anden verden, som de bygger bro imellem. Grænser krydses både
af mennesker og objekter. Mennesker betegnes f.eks. som ”brokers” (forhandlere) eller boundary workers. Hargadon beskriver således under titlen ”Brokering knowledge: Linking Learning and Innovation (Hargadon, 2002), hvordan eksisterende viden blive det vigtige råmateriale for
individers og organisationers konstruktion af innovative løsninger. Det
sker i en proces af adskillelse og rekombination af eksisterende ideer,
artefakter og mennesker. Viden bevæges fra et sted, hvor den er kendt,
til et sted, hvor den ikke er kendt, i en proces, hvor der skabes nye kombinationer af eksisterende viden og løsningsforslag.
Grænseobjekter er artefakter der bevæger sig over grænser og herved
opfylder en brobygningsfunktion. Boundary objects er artefakter, der
tydeliggør (evt. materialiserer) betydning og har en rettethed mod flere
perspektiver. Grænseobjekterne kan således have forskellig mening i
de forskellige domæner, men har samtidig en struktur, der indebærer
noget fælles, på tværs af grænserne, så objekterne er genkendelige i de
forskellige domæner. At bevæge sig over grænser (boundary crossing)
fremhæver det fænomen, at medarbejdere/professionelle i deres arbejde
ofte må ”gå ind i et område som de er uvante med, og derfor kan føle sig
ukvalificerede, og de må prøve at forhandle og kombinere ingredienser
fra forskellige (fag)områder, for at skabe en slags hybrid situationer”
(Ibid p.134).
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Boundary objects kan have form af organisatoriske arrangementer, der
tillader forskellige grupper at arbejde sammen, baseret på en frem-ogtilbage bevægelse mellem lavt struktureret tværgående arbejde og højt
struktureret anvendelse i konkrete arbejdsopgaver (Ibid. p.141.).
Grænser er vigtige for læreprocesser. Akkerman & Bakker siger – på baggrund af deres forskning – at grænser bærer på et læringspotentiale, og
at al læring indebærer grænser.
Et afgørende teoretisk perspektiv vi anlægger i vores case study er at
betragte tavlemøderne i Lean som et grænseobjekt og som et sted hvor
grænseoverskridning på mange måder finder sted. Dette peger mod en
udforskning af, om tavlemøderne i Lean er fremtrædende arenaer for
læring, og hvordan disse læreprocesser i givet fald ser ud.
Akkerman and Bakker beskriver i deres forskning en række læreprocesser – og undergrupper heraf – der kan udspille sig ved grænser (Ibid,
p.142): Identification, Coordinating, Reflection og Transformation.
Denne begrebsliggørelse anvendes i analysen af det empiriske materiale.

(2) Espoused practice & actual practice.
(Formel arbejdsbeskrivelse og den faktiske praksis)
Brown & Duguid (1991) fremhæver som grundlæggende pointer
fra deres forskning, at der er et stort svælg mellem den måde arbejde
fremstår på, når vi ser på det som (1) en praksis, og (2) som organisationers formelle beskrivelser af arbejdet, i f.eks. manualer og job-beskrivelser. De formelle arbejdsbeskrivelser er ofte abstraktioner, der er
adskilt fra den faktiske praksis der foregår. Forfatterne viser, at de formelle beskrivelser dels kommer til at tilslører, hvad der faktisk foregår
på arbejdspladsen – praksis – men også tilslører vigtig læring og innovation, der foregår i uformelle arbejdsprocesser i arbejdet. Organisationer (ledelsen) er oftest tilbøjelige til at basere deres bestræbelser på at
forstå og forbedre arbejdspladsen, på de formaliserede arbejdsbeskrivelser. Dette er paradoksalt, for det er den faktiske praksis, der er det
afgørende for organisationens succes eller fiaskoer (Ibid, p.40 og 41).
Brown&Duguid’s forskning og begreber peger på, at det er frugtbart i
arbejdslivsstudier, at give den faktiske praksis, de uformelle processer
på arbejdspladsen og ”behind the scene” aktiviteter, en fremtrædende
plads i data-indsamling og i analyse og forståelse af data, når vi interesserer os for lærings- og innovationsprocesser i arbejdet.
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(3) Lærings begreber
I Scheins læringsbegreb er det, der udløser læring, at individet bevæger
sig fra et felt, hvor det hele tiden bliver bekræftet, til et felt, hvor der
sker afkræftelse, dvs.. individets virkelighedsopfattelse og handlinger
udfordres, bliver ikke taget for givet. Dette er netop et potentiale ved
grænseoverskridelse. Starten på læreprocessen er en redefinering af
individets cognitive udrustning, når individet aktivt opsøger eller
eksponerer sig for ny viden, nye informationer. Dette kan skabe den
udfordring og den ubalance, der skaber modtagelighed, refleksion og
initierer læreprocessen. Men ændringer på det cognitive niveau er ikke
tilstrækkelige til at skabe læring:
Ideas are not enough. Until those ideas are embedded in the daily routines of practitioners, they have not really been ”learned”. (Schein, 1999).
Læring er altså både en individual-cognitiv og en social proces, og der
er kun tale om læring når individet i sidste instans forandrer sin sociale
setting, skabe en ny praksis. I Lean termer: skabe løbende forbedringer.
Der kan her være tale om små modifikationer eller radikale ændringer i
organisationen.
Edmonson (1999) definerer læring således:
… En fortløbende proces af refleksion og handling, karakteriseret ved,
at der bliver stillet spørgsmål, man opsøger feed-back, eksperimentering,
refleksion over resultater, diskussion af fejl og af uventede resultater af
handlinger.
Også denne definition er frugtbar at anvende som perspektiv på tavlemøderne, med vægtningen af refleksion, handling, feed-back mv.
De nævnte læringsbegreber gør det nærliggende at betragte tavlemødet i Lean som en læringsarena, som et møde mellem mennesker
og grupper ved en grænse mellem arbejdspladsen og en særlig ”institution”, der indeholder grænseobjekter og muligheder for grænseoverskridelse og læring.
(4) Medarbejderdreven innovation:
Innovationsprocesser i og af det daglige arbejde
Innovation drejer sig grundlæggende om at skabe noget nyt der har
værdi. I teori og forskning vedr. arbejdspladsinnovation og medarbej165
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derdreven innovation er der beskrevet forskellige medarbejderroller i
medarbejderdreven innovation (Høyrup et al., 2012):
Medarbejderne (på gulvet) kan være de usynlige eller anonyme
bærere og udøvere af fornyelsesprocesserne, de der nærmest
anonymt bærer innovationerne igennem, eller indordner sig
under disse.
Medarbejderne kan være de aktører, der skaber og udformer de
gode ideer til værdiskabende fornyelser og som er aktive med
at fastholde disse, videreudbygge dem og implementere dem
i det daglige arbejde, uden væsentlig ”indblanding” fra ledelsens side. Der kan her tales om medarbejder ledet innovation.
Medarbejderne kan af ledelsen blive inddraget i forskellige
faser af innovationsprocessen: der tales her om medarbejderinddragelse, medarbejderinvolvering mv. i processer, der er
initieret af ledelsen. Der er her tale om medarbejder participation.
Medarbejderne kan have initiativet, være dem der får ideerne:
de nye ideer eller ideer til løsning af opståede problemer. I
disse situationer kan ledelsen evt. være aktiv med at støtte
processen, koordinere initiativer, prioritere og vurdere problemløsningsforslag mv., så der er tale om et bottom-up og
top-down samspil.

Begrebet medarbejderdreven innovation dækker alle ovenstående fire
punkter.
Med udgangspunkt i ovenstående teoriramme vil vi i case studiet
anlægge det perspektiv, at tavlemøderne i Lean ses som en grænse mellem den daglige arbejdsudøvelse og et refleksionsrum, hvor forskellige
medarbejdere og faggrupper mødes, for at synliggøre deres arbejdsproces og formulere oplevede problemer og ideer til forbedringer. Under
mødet anvendes forskellige Lean-metoder og -værktøjer, der i vores
teoriramme kan betragtes som boundary objects. Spørgsmålet er,
hvilke lærings- og innovationspotentialer, der er i dette rum, og hvordan udfoldelsen af disse processer ser ud.

Teoretisk informerede fokuspunkter
Teorien om grænser – og teorier om læring i arbejdet – inspirerer til i
det empiriske arbejde at fokusere på en udvalgt del af Lean-processerne
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på arbejdspladsen: Tavlemøder8. Tavlemøder på Syd afholdes typisk én
gang om ugen, i nogle tilfælde et par gange om ugen. De varer typisk
10–40 minutter. Tavlemøderne ledes oftest af en teamleder, undertiden
af lederen over denne. Alle medarbejderne i enheden deltager.
Møderne er lidt forskelligt struktureret fra gruppe (afdeling) til
gruppe, men mødet har ofte tre dele:
Gennemgang og diskussion af måltal
Kaizen delen: præsentation og diskussion af problemer, og
forbedringsforslag
Generel information

Ved gennemgangen af måltal diskuteres og analyseres f.eks., hvorfor
målet ikke er opfyldt. Måltallene produceres ved at medarbejderne selv
fremsender data til et IT-system (Sab), som basis for at skabe et sammenfattende overblik over produktionen.
Ved tavlemøderne bringer medarbejderne problemer, man har oplevet i det daglige arbejde, frem i det åbne forum. Dette udløser dels en
spontan diskussion af problemets art og alvor, og der fremsættes ideer
til problemets løsning. Ved mere komplicerede problemer anvendes
forskellige modeller/værktøjer, f.eks. en matrix hvor problemet placeres
mht. høj resp. lav indsats for at løse det sammenholdt med lille resp. stor
effekt, kombineret til fire muligheder i en matrix. Et andet redskab er at
placere problemer i en behandlings seance, som f.eks. registreret, placeret (hvem skal tage sig af det), analyseret, løsningsforslag, beslutning,
effektueret, mv.
Tavlemøderne fungerer i høj grad som en basis og afsæt hvorfra der
til det daglige arbejde udgår effektueringer af beslutninger, problemløsninger og forbedringsforslag.
Tavlemøder kan i lyset af boundary-begrebet ses som et organisatorisk arrangement, som et boundary object, der grænser op til detdaglige-arbejde organisationen (de andre afdelinger) og til ledelsesorganisationen. Der er også grænser mellem forskellige faggrupper i
organisationen. Læringsteori peger mod tavlemøder som en læringsarena der har potentiale til at realiserer en række faktorer, der faciliterer læreprocesser: eksponering for medarbejderne af store mængder af
8 Det ville også være oplagt at undersøge de såkaldte Kaizen events, der er formaliserede informations og undervisningsforløb, hvor f.eks. internationale Lean-eksperter kommer til virksomheden
og arbejder med de nyeste tanker inden for Lean. Sådanne events afholdes imidlertid ikke på Syd
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data, viden og erfaringer, synliggørelse af svælg mellem mål for handling
og resultater af handling, videndeling, erfaringsudveksling, refleksion,
feed-back på handling, skabelse af overblik over helheden, og arbejde
med og korrektion af fejl, og løbende perfektionering af handlinger.
Innovationsteori peger på diversitet som trigger for innovationer,
dvs. forskelle mellem fagligheder og perspektiver på problemer. Tavlemødet er direkte designet som en arena der tilbyder rum for at formulere – evt. nye og kreative – løsninger på problemer – set fra forskellige
positioner i organisationen og ud fra forskellige fagligheder – og for at
fastholde sådanne ideer og løsningsforslag, der produceres fra medarbejderside. Ud fra Brown&Drugid’s (2011) distinktion mellem Espoused
practice og actual practice – sammenholdt med Lean systemets vægtning af
formaliserede arbejdsprocesser og standardiseringer – må vi formode at
vægtningen af den formaliserede side af arbejdet vil indskrænke descretion i arbejdet, og hermed grundlæggende indskrænke eller blokere for
læring og innovation i arbejdet.
Forskellige teoretiske perspektiver synliggør altså såvel faciliterende
som blokerende potentialer i Lean, med hensyn til Lean-systemets
betydning for læring og innovation. Hvad siger vores case-study om
denne kontradiktion?

Udvalgte empiriske resultater
(1) Hvilke betingelser for læring understøttes
i Leans læringsarenaer: Tavlemøde
Den anvendte teoretiske ramme for tematisering af læringsbetingelser
er inspireret af Høyrups arbejder (2012 og 2014).
Der er klare mål for arbejdet, for arbejdsopgaverne. Lean-redskaberne og –
møderne giver hele tiden medarbejderne et klart billede af, hvad målene
er og hvor langt man er med at opfylde dem, f.eks. hvilke opgaver man
er bagud med at løse i forhold til tidsplanen.
Der er en tydelig feed-back på det arbejde, medarbejderen har udført. Leanredskaberne og –møderne giver hele tiden medarbejderne et klart billede af resultatet af deres arbejde og indsats, og diskussionen mellem
medarbejdere og team leder uddyber dette billede.
Medarbejderne handler og er aktive. Dette er dels en selvfølgelig ting, at
medarbejderen er aktiv og handler under udøvelsen af sine arbejdsopgaver, men aktiviteten er også relativ højt i diskussionen og dialogen på
tavlemøderne.
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Synliggørelse. Eksponering af handlinger og processer. Synliggørelse af problemer og ideer. Synliggørelse er et vigtigt element i læring. Man kan
vanskeligt, eller slet ikke, ændre forhold – det være sig viden, holdninger, problemer, handlinger eller færdigheder – der ikke er synlige.
Synliggørelse er et af de mest fundamentale principper i Lean: forbedring sker grundlæggende gennem et kontinuerlig og systematisk
synliggørelse af arbejdsprocesser og blokeringer i disse. Synliggørelse
faciliteres gennem en lang række Lean-redskaber der anvendes: målopgørelser, registreringer af problemer og deres problemløsningscyklus,
m.v.
Tavlemødet har altså den funktion, at aktiviteter der ellers ville
foregå helt uformelt og usynligt – behind the scene, som processer i den
uformelle organisation i virksomheden – bliver gjort synlig og et fælles
anliggende for arbejdspladsen. Som en medarbejder siger:
Det bliver mere officielt (med problemer, ønsker
og løsninger på tavlemødet).
Denne større fælles synliggørelse forudsætter – for at blive til noget
konstruktivt – bestemte holdninger:
Lydhørhed og engagement er vigtig (måde for medarbejdere og chefer).
Den gamle holdning ”vi har altid gjort sådan”, – kan være svær at
ændre.
Tryghed og understøttende klima i læringssituationen. Tryghed er en fundamental læringsfaktor. Tryghed skaber åbenhed – både ekspressiv
og receptiv. Det betyder at medarbejderen når han føler sig tryg tør
udtrykke under mødet, hvad han har set af problemer, hvad han har af
ideer og evt. hvad han har af løsningsforslag, og tør gå ind i en diskussion og debat med medarbejdere og leder. Receptiv åbenhed betyder at
man er åben, både for kritik og nye ideer, så at sige sænker det psykologiske forsvar og er rede til ”at tage imod”.
Observationer viser, at klimaet på møderne støtter læring: der er en
åbenhed og lydhørhed. Der udøves ikke destruktiv kritik og der er tryghed i møderne. En medarbejder siger:
Jeg har fra start af syntes at det (tavlemøderne) er en positiv ting.
Medarbejderne føler sig ikke truede eller pressede på møderne, selvom
– som det siges – at en medarbejder ”godt kan få en gang røg” ved nogle
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udtalelser, men dette hører med til kulturen.
Edmondson definerer ”psychological safety” som: en fælles forventning om at teamet er et trygt sted for risk taking.
Det at løbe en risiko, at sige noget dumt, at blamere sig, – det kan
foregå i det trygge klima, uden at det udløser alvorlige sanktioner.
Mulighed for påvirkning af det omgivende miljø (organisationen) gennem
handling. Mulighed for indflydelse
En medarbejder udtrykker:
Det er nemmere med indflydelse nu, med tavlerne. Det bliver taget op og
vendt det hele. Og: Vi kan gå til hinandens tavler (f.eks. en medarbejder
i en anden afdeling), og sætte en grøn seddel på.
Lean konceptet giver altså mulighed for indflydelse, både i det nære
team og i andre team på virksomheden. Tavlemøderne fører ofte til
beslutninger – eller starten på en problemløsningsproces – der munder
ud i ændringer på arbejdspladsen.
Mulighed for at eksperimentere. Det er begrænset, hvor meget man kan
eksperimentere i arbejdet på Syd og på tavlemøderne. Men der er muligheder for at eksperimentere i det små, med en hel del af de praktiske og
tekniske teknikaliteter – f.eks. løsninger på rengøringsproblemer – som
der hyppigt arbejdes med at planlægge og gennemføre på tavlemøderne
Muligheder for at reflektere. Tavlemøder kan grundlæggende opfattes
som refleksionsrum. At reflektere indebærer, at man ser på egne handlinger og resultaterne af dem, vurdere egne erfaringer, og prøver at
finde sammenhæng som grundlag for at se fremad og ændrede handlinger og skabe forbedringer. Dette er præcis det, der finder sted på tavlemøderne.
En væsentlig styrke er, at så mange medarbejdere – alle på gulvet
– deltager i refleksionsprocessen, dvs. udøver kollektiv refleksion, og
hermed giver styrke og kapacitet til den fortløbende problemløsningsproces, der er grundlag for både innovation og læring.
Muligheder for videndeling. Virksomheden har gennem årene akkumuleret en betydelig viden inden for sin kerneopgave. Videndeling
foregår i høj grad på tavlemøderne, hvor forskellige erfaringer og ekspertise bringes i spil i forbindelse med problemløsningsprocessen. Der kan
f.eks. være tale om rengøring i forbindelse med støv, – hvor der kaldes
på forskellige medarbejderes erfaringer og ekspertise. Viden og erfaringer på området deles.
Overblik. Tavlemøderne skaber overblik. Mødet giver feed-back på
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arbejdsudøvelsen, f.eks. i form af måltal og heraf følgende konsekvenser
for prioritering af opgaver og planlægning af arbejdet fremover.
”Discretion”, set i forhold til standardiseringer. Mht. discretion har Syd
bevidst valgt en form for Lean, der ikke har for snævre rammer for
arbejdsudførelsen, men giver et vist spillerum til medarbejderne for,
hvordan de vil udøve deres arbejde, altså en understøttelse af discretion
i arbejdet.
Der arbejdes dog samtidig løbende med indførelse af standardiseringer på Syd. Implementeringen af de løbende forbedringer gennem
medarbejderdreven innovation fremmes af den bestræbelse på standardisering, der ligger i Lean-konceptet.
En medarbejder siger:
Mange af de ting vi laver (forbedringer, problemløsninger, projekter)
ender op i en standard for hvordan tingene skal gøres. Det kommer frem
på overvejelser og beslutninger om, hvordan man gør tingene på den mest
hensigtsmæssige måde.
De enkelte medarbejderes ideer og forslag til forbedringer ender altså
tit op i standarder, der er et udtryk for den mest hensigtsmæssige måde
at gøre tingene på.
Lean ser således ud til at være et tveægget sværd, idet indførelsen
af standardiseringer ofte kommer fra medarbejderne, så der er tale om
en form for medarbejderindflydelse. Samtidig kanaliseres denne indflydelse ud i standardiseringer, der kan tage den form, at udgøre indsnævringer i medarbejdernes frihedsmuligheder i arbejdet, altså formindsker
discretion i arbejdet.

(2) Hvordan ser læreprocesserne ud?
Ackerman (2011, p.142 ) definerer læring i en bred betydning, der rummer:
New understandings, identity development, change of practice and institutional development
Vi ser i det empiriske materiale eksempler på de af Ackerman’s nævnte læreprocesser: En form for identifikation kaldes ”othering”: medarbejderen definerer sin praksis (rolle) I lyset af en medarbejder I en
anden organisatorisk enhed. Et eksempel fra det empiriske materiale
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er en medarbejder i Modtagelsen (en afdeling) der ser, at det koster
meget tidsspilde at kunderne – når de indleverer affald til forbrænding
i en standardiseret emballage – placerer etiketten med stregkoder på
det emballerede affald vidt forskellige steder på emballagen. Der kunne
spares megen tid hvis virksomheden kunne påvirke kunden til at sætte
stregkoden korrekt. Medarbejderen har ikke selv kontakt med kunden,
og har givet ideen vider til virksomhedens servicecenter, der har kundekontakten. Medarbejderen siger:
Der går altid lang tid, inden der sker noget i servicecentret, det undrer
mig lidt.
Dette kan forstås som et udtryk for ”othering”: Medarbejderen i
Modtagelsen definerer sin rolle i forhold til servicecentret: han får en
indlysende ide til forbedring, og er klar over at det er en anden afdeling,
der skal tage kontakten til kunden. På den ene side har han erfaring
for at afdelingen efter hans mening ikke handler hurtigt, på den anden
side har han en vis forståelse for at administrationen ikke kan handle så
hurtigt. Der er kulturelle forskelle mellem de to afdelinger, administrationen og håndværkeren.
Læring ved grænsen kan tage form af koordinering (coordination): First
of all, coordination requires a communicative connection between diverse
practices or perspectives…, which can be established by instrumentalities
(boundary objects) that are shared by multiple parties… (Ibid, p.143)
Et eksempel på coordination som læringsmekanisme ses i følgende data:
Vi har en tavle (på tavlemødet), hvor sagen kan gå ind over. Det starter
med en grøn seddel, når vi støder på et eller andet (problem). Når sedlen
er sat på tavlen er der én der er ansvarlig (for at føre problemløsningsprocessen videre). Så finder vi ud af, hvor det skal hen i systemet, – for at blive videre behandlet… De grønne sedler kan placeres i andre afdelinger.
Ackerman skriver at coordination ”entails enhancing boundary permeability” (Ibid p.144). De grønne sedler kan ses som medierende artifacter, der er boundary objects, og som anført I citatet kan de overskride grænserne mellem forskellige afdelinger, der bliver inddraget i
problembehandlingen.
Reflection. Om reflection skriver Ackerman bl.a. ”at en grænse skaber
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mulighed for at se på sig selv gennem an anden verdens øjne”. Her skal
nævnes et eksempel, hvor ”den anden verdens øjne” er ledelsens øjne på
afdelingen. Ledelsens blik drejer sig om overblik og status over organisationen som helhed:
På et tavlemøde informerer driftdirektøren om ”standard-cost” og orientere om og fremlægge mål, strategier og bestræbelser, der bliver vigtige at
forfølge i fremtiden for at forbedre Syd. Driftdirektøren indgår i dialog
med medarbejderne for at dele dette perspektiv på arbejdet.
Transformation. Transformation fører til radikale ændringer i praksis. Fra
medarbejderside nævnes nogle større ændringer der er gennemført i
arbejdsorganiseringen, f.eks. et forsøg på at skære et led af i processen fra emballering af affald til dettes transport til forbrændingen, men
typisk har radikale ændringer – som virksomheden har gennemgået –
ikke været i regi af tavlemøderne.

(3) Medarbejderdreven innovation
I interviewene fortæller medarbejderne om, hvad vi vil begrebsliggøre
som medarbejderdreven innovation, der foregår inden for de af Lean bestemte rammer. Nogle smede fra virksomheden siger f.eks.:
Vi laver forbedringer hele tiden. F.eks. et kamera (til undersøgelse af indbragt affald) skal have en anden vinkel, vi laver så et stativ til det. Vi kan
lave noget nyt til en truck. F.eks. holder til en truck. Holder til skydere. En
medarbejder bestiller en teknisk forbedring, så prøver vi at lave noget der
passer til det.
Det fremgår således af interviewet at smedene selv tager initiativer til
forbedringer i det tekniske udstyr der anvendes. Initiativet kan både
have form af ønsker om noget bedre eller problemer man oplever i arbejdet. Det fremgår også at nogle gange så gennemfører man blot den tekniske forbedring uden at spørge nogen opadtil i systemet.
Smedene skaber ofte processer og produkter i form af medarbejderdreven innovation inden for det tekniske område af arbejdet. Der
er tale om så specielle maskiner og produktionsapparat, at man ikke
kan gå i byen og købe det tekniske udstyr man har brug for i form af
standardiserede fittings. Man må producere dem selv, tilpasset til den konkrete og unikke maskine. Det er en proces der foregår hyppigt og løbende.
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Processen foregå på flere niveauer:
Innovationsprocessen kan foregå alene i medarbejdergruppen,
der initierer og producerer den nye fitting, der er brug for, uden
inddragelse af andre.
Innovationsprocessen kan foregå under inddragelse af andre
medarbejdere på gulvet, der er ”brugerne”, medarbejdere der
skal anvende det nye i deres hverdag, – fordi de har viden om
hvordan det nye skal være og det er dem der skal stå med det
til daglig.
Innovationen kan inddrage personale i andre afdelinger – f.eks.
serviceafdelingen – hvis der f.eks. er tale om at kunderne
skal inddrages i implementeringen af innovationen, som i
eksemplet med placeringen af registreringskoder på det emballerede affald.
Innovationsprocessen kan inddrage ledelsen på højere
niveauer, hvis den er af en sådan art, at der skal ledelsesmæssig kompetence ind over implementeringen af fornyelsen.

Lean teknologien hjælper med at fastholde og vurdere problemer, f.eks.
med vurdering af, hvor stor indsats der skal til for at løse problemet
og hvor store effekter man kan forvente. Endvidere også fastholdelse
og ansvarliggørelse for den videre problembehandling. Et rejst problem
kan således give anledning til et nyt ”projekt”. Et projekt kan være kortvarigt, og klares på få minutter, f.eks. at sætte en ny vandhane op. Projektet kan også være mere langvarigt og f.eks. strække sig over en uge:
et eksempel er at lave en installation der laver vand-tåge ved klipning af
affald, således at støvet opfanges og kan fjernes fra gulvet. Om projekter
siges:

Alle (medarbejdere) kan være
med i projektet!
Problemløsningsprocessen er en vigtig dynamo for innovation i arbejdet.
Et fremtrædende træk ved Lean modellen er, at den lægger op til at et
helt team diskuterer et problem og hermed sikrer at mange ressourcer
og viden bliver bragt i spil i problemløsningsprocessen, hvilket virker
hen i mod en god kvalitet i problemløsningsprocessen.
Fra ledelsesside fremhæves at et af Lean systemets største styrkesider er,
at det tilbyder et system der:
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skaber opmærksomhed mod medarbejdernes
ideer til fornyelse fastholder disse ideer
sikrer den videre bearbejdning i systemet af disse ideer

Det er især det vedholdende element i Lean, at tingene ikke glemmes, der
er det centrale element i Lean, der på afgørende vis fremmer medarbejderdreven innovation. Dette at ideer og forslag fra medarbejderne
bliver taget alvorligt og fastholdt har en enorm motiverende effekt på
medarbejderne, der får lyst til at komme med ideer. Alle bliver hørt.
Medarbejderindflydelsen er sikret og skaber et incitament til medarbejderdreven innovation fordi medarbejderne gerne vil se deres ideer ført
ud i livet, fremgår det af interviewet.

Konklusion
Lean ser ud til at være et tveægget sværd. Det indeholder både elementer af stadig flere standardiseringer, præcise og snævre beskrivelser af
arbejdsprocedurer, arbejdsroller, arbejdsprocesser, produktionsflow,
mv. De er alle en del af det der er kaldt virksomhedens expoused practice. Dette forhold må siges klart at indskrænke discretion i arbejdet, og
hermed udgøre hindringer for innovation og læring i arbejdet. Disse
begrænsende faktorer er overvejende placeret i produktionssfæren i virksomheden.
Lean indeholder imidlertid også en række andre organisatoriske
arrangementer, bl.a. tavlemøder. Ud fra vores teoretiske viden om
læring og innovation – set i forhold til den måde tavlemøderne i praksis gennemføres på – må vi formode, at tavlemøderne fungerer som
læringsarenaer der faciliterer en lang række betingelser for læring i
arbejdet og innovationsprocesser. Empirien understøtter denne antagelse og tydeliggør at tavlemøderne fungerer som arenaer for læring og
innovation ved at understøtte en lang række betingelser for læring og
innovation.
Når vi ser på medarbejderdreven innovation skal specielt to fremtrædende træk fremhæves: for det første at medarbejderne løbende
gennemfører en lang række innovationer, af mange forskellige typer,
men bemærkelsesværdigt er især, at medarbejderne i det daglige arbejde
gennemfører forbedringer der har værdi for virksomheden, ”uden at
spørge nogen”, ”uden at informere nogen”: de har både initiativet og
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ledelsen af innovationsprocessen, sidstnævnte i form af at kanalisere
problemløsningsprocessen ud i en procedure, der fører til implementering i praksis. Dette er fremtrædende elementer i en actual practice.
For det andet kan vi stille spørgsmålet: hvorfor er Lean effektiv som
innovationsrum.
Svaret er at det især er Lean-systemets evne til at fastholde ideer
og forslag, der kommer fra medarbejderne. Et forslag eller en ide fra
en medarbejder glemmes aldrig! Dette er modstykket til at ledelse og
medarbejdere i virksomheder kan fungere som ”killing fields”, der på
forskellige undertiden raffinerede, implicitte og symbolske måder glemmer ideer, overser dem, maner dem i jorden med forskellige forsvarsreaktioner. Lean fremstår som et stærkt modstykke til disse processer.
På tavlemøderne fremstår Lean som en frugtbar arena for læring og
innovation.
Når vi således fokuserer på tavlemøderne og læring og innovation,
fremstår Lean ikke som Mean.
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Udfordringer for den
arbejdsbaserede læring i
erhvervsuddannelserne
Christian Helms Jørgensen

læring i arbejdslivet fungerer mest effektivt, når arbejdspladsens
uformelle læring integreres med formaliseret læring i en uddannelsesinstitution – for eksempel i en vekseluddannelse. Det gælder både i
voksen- og efteruddannelserne og i de grundlæggende erhvervsuddannelser (yrkesutbildning). Den institutionelle arkitektur omkring læring
i arbejdslivet er meget forskellig fra land til land, også i de nordiske
lande. Disse forskelle vil denne artikel belyse med et særligt blik på
vekseluddannelser. Erhvervsuddannelser på gymnasialt niveau, der
organiseres som vekseluddannelser (lærlingeuddannelser), tilbyder en
kombination af arbejdsbaseret og skolebaseret læring. De har mange
fordele, men giver også mange udfordringer. Lærlingeuddannelser er
kun udbredte i nogle få lande, for eksempel Danmark, mens de fleste
andre lande, som Sverige, primært har haft skolebaserede erhvervsuddannelser. Artiklen undersøger udfordringer for vekseluddannelserne
og peger på nogle innovative eksempler på løsning af udfordringerne.

Indledning
Både i forskningen og på den politiske arena har der været en stærkt
forøget interesse for de læreprocesser, som foregår i arbejdslivet (Ellström 1996). Uformel læring, innovation og videndeling i arbejdslivet
betragtes som afgørende for fornyelse og forbedring af arbejdsprocesser
og virksomheder, som er underlagt et øget internationalt konkurrencepres. Det påpeges ofte at læring på arbejdspladsen er et bedre og mere
effektivt, smidigt og billigere alternativ til den formaliserede uddannelse. Læringen kan være meget specifik og foregå efter behov ’Just-intime’. Når læringen foregår i samme kontekst, som den hvor det lærte
efterfølgende skal anvendes, så er der ikke det problem med mangel på
overføring af læring (’transfer’), der findes i forbindelse med skolebaseret uddannelse. Derfor er praksisnære former for læring og kompe177
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tenceudvikling i stigende grad taget op af ledere og arbejdsmarkedets
parter for at forbedre medarbejderes og virksomheders kompetencer.
I de seneste tyve års forskning i læring i arbejdslivet er det fremhævet, hvad der særligt kendetegner arbejdslivets vidensformer og læreprocesser og hvordan de adskiller sig fra den formaliserede uddannelse.
Det er påpeget, hvordan der i arbejdslivet udfoldes og skabes andre former for viden end i skolen, nemlig en praktisk, tavs eller handlingsbaseret viden (kunskap). Og at der i praksis på arbejdspladsen foregår andre
typer læreprocesser end i skolen, nemlig læring som er erfaringsbaseret,
intuitiv, holistisk og kropslig. Disse særtræk ved læring i arbejdslivet
har uden tvivl været vigtige at påpege, både teoretisk og praktisk, for at
imødegå den dominerende forestilling om at læring er forbundet med
formel uddannelse og at den sproglige og abstrakte viden er den mest
værdifulde. Men i ledelsestænkningen ses læring på arbejdspladsen til
tider som en erstatning for den formaliserede efteruddannelse udenfor arbejdspladsen. Det kan betyde at snævre og virksomhedsspecifikke
kompetencer træder i stedet for de bredere faglige (yrkes-) kompetencer. Man kan tale om et dualistisk syn på læring, hvor de to former for
læring sættes i modsætning til hinanden.
En sådan dualisme findes også i teoretiske forståelser af læring og
viden, hvor praktiske og erfaringsbaserede færdigheder modstilles
teoretisk og kodificeret viden (Hodkinson 2005). Det sker når læring
betragtes som bundet til specifikke former for praksis og til forskellige
sociale kontekster– og dermed som forskellige og svært forenelige processer. I systemteoretiske og strukturalistisk orienterede teorier forstås uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som forskellige systemer eller felter med forskellige former for rationalitet, som deltagerne
er indskrevet i. I sådanne forståelser retter læring i en skolekontekst
sig imod at blive en god elev eller studerende ved at lære at begå sig i
skolen, løse undervisningsopgaver, bestå eksamener og indpasse sig i
uddannelsessystemets normer og kultur. Tilsvarende handler læring på
arbejdspladsen først og fremmest om at blive deltager i en arbejdspraksis i et lokalt fællesskab og at få del i dens kultur og praktiske viden. En
forståelse af læringens kontekstualisering findes også i studier, som bygger på teorien om ’situeret læring’, som fremhæver hvordan læring er
integreret i forskellige former for social praksis (Lave og Wenger 1991).
Det er vigtigt at have blik for, hvordan arbejdet og uddannelserne
har hver deres særlige logikker og rationaler (Jørgensen 2006). Det kan
henlede opmærksomheden på hvordan læring kan være indkapslet,
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parallel og fragmenteret. Det indebærer at læring som er udviklet i én
kontekst, ikke bliver forbundet med læring i andre kontekster, og derfor har mindre værdi. Det er især blevet fremhævet i studier af professionsuddannelser, der i takt med en øget akademisering fjerner sig fra
den professionelle praksis, som skolen skal forberede de studerende til.
Også læring i arbejdslivet kan være bundet til det specifikke tekniske og
sociale miljø på den enkelte arbejdsplads. Det er en svaghed ved læring
på arbejdspladsen, som sker under tidspres i forbindelse med løsningen
af akutte og specifikke problemstillinger. Hvis der ikke bagefter er tid
og rum til at reflektere over problemets årsager og karakter eller over de
valgte løsninger, er der risiko for at det kun fører til en lokalt bundet og
tilpasningsorienteret læring (Ellström 1996) eller ’just-in-time’ læring.
Denne læring handler om at optimere på daglige rutiner og arbejdsprocesser og forbedre de praktiske færdigheder til at gennemføre de givne
opgaver mere effektivt.
Hvis der derimod er behov for en mere udviklingsorienteret form
for læring, så forudsætter den en teoretisk viden om hvordan og hvorfor arbejdsprocesser og teknologier fungerer. Uden teoretisk viden og
analytisk kompetence, er der risiko for at de konkrete og lokale læreprocesser blot fører til en ophobning af fragmenterede og ureflekterede
erfaringer med praktisk problemløsning, som ikke forbindes i en sammenhængende faglig kompetence. Sådanne usammenhængende former
for viden og kompetence står i modsætning til professionelles kompetencer, som netop er kendetegnet ved at være holistiske og som integrerer teoretisk viden med praktisk erfaring (Eraut 1994). Det står også i
modsætning til den selvstændige og kritiske kompetence, som kræves
af myndige samfundsborgere (Sennett 1998).

Samspil mellem skole og arbejdsplads
Ellström og Høyrup (2007) fremhæver i en rapport om arbejdspladslæring, at det er uproduktivt at modstille den formaliserede uddannelse og den uformelle læring i arbejdslivet. Tværtimod fremhæver de
som konklusion i rapporten, at
”Den mest effektive læring i arbejdet finder sted, når formel og uformel
læring integreres, dvs. når læring på kurser og ’læring på jobbet’ integreres.” (side 11)
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Det gælder ikke kun for voksne og i forbindelse med efter- og videreuddannelse, men i høj grad også for de grundlæggende erhvervsuddannelser (gymnasial yrkesutbildning) (Ellström 2009). Spørgsmål er
så, hvordan den formelle læring i uddannelsessystemet kan organiseres, så den kombinerer skolebaseret og arbejdsbaseret læring (APU) og
integrerer teori og praksis. Det mest systematiske samspil kan opnås i
erhvervsuddannelser, der er baseret på vekselprincippet (’dualt system’),
som lærlingeuddannelser der skifter mellem skoleophold og arbejdspladslæring. Den type lærlingeuddannelser findes kun i et begrænset
antal europæiske lande. Det skyldes at lærlingeuddannelser også har en
række svagheder, blandt andet at de har svagere koblinger til de højere
uddannelser, hvilket betyder at de har lavere status blandt unge end de
studieforberedende uddannelser.
I Sverige blev lærlingeuddannelserne afskaffet i forbindelse med etableringen linjegymnasiet i 1971, hvor erhvervsuddannelserne blev integreret som yrkeslinjer i en udelt Gymnasieskola. Det medførte at den
arbejdsbaserede læring blev begrænset til omkring 6% af den samlede
studietid i 1983–4 (Olofsson & Thunqvist 2013). Siden har der været
flere forsøg på at genindføre en form for lærlingeuddannelse, senest med
en reform i 2011. Det har dog vist sig at være vanskeligt at gøre denne
uddannelse attraktiv for unge, fordi den har et socialpolitisk sigte og
generelt ikke kvalificerer til videregående uddannelse. Desuden oplever
mange elever ikke nogen sammenhæng mellem de skolebaserede og den
arbejdsbaserede læring (Skolinspektionen 2013, s.8). I Norge blev der
med Refom 94 indført toårige skolebaserede yrkesprogrammer, mens
den arbejdsbaserede oplæring er henlagt til det tredje år. Det betyder at
de to dele af uddannelsen i høj grad bliver adskilte. I Danmark findes en
moderniseret udgave af lærlingesystemet, som omfatter alle områder af
arbejdsmarkedet, og hvor typisk 75 % af uddannelsestiden er arbejdsbaseret læring i en læreplads. Det første halve år af uddannelsen er et
skolebaseret program, mens de sidste 3 år er arbejdsbaseret læring som
veksler med 10–12 ugers skolebaserede kurser hvert året.
På dette område er der således store forskelle på den rolle som arbejdsbaseret læring spiller i erhvervsuddannelserne både internt mellem de
nordiske lande og mellem andre europæiske lande. Disse forskelle vil vi
se på i det følgende.
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Tre kompetenceregimer
De europæiske lande har forskellige former for institutionel arkitektur
til at regulere forholdet mellem skolebaseret og arbejdsbaseret læring. I
den komparative uddannelsesforskning opereres der ofte med tre idealtypiske modeller eller kompetenceregimer med hver deres form for
styring, nemlig markedsstyring, statslig styring og partsstyring (som også
benævnes fagligt selvstyre og neokorporatisme) (Ashton 2004; Thelen
2004; Greinert 1999; Deissinger 1998).
I et markedsregime er statens rolle begrænset til at sikre de almene
kompetencer, og både arbejdsmarkedets organisationer og staten spiller en tilbagetrukken rolle i reguleringen af arbejdsmarkedet. Efter
opløsningen af lavenes (skrånas) kontrol med mesterlæren blev reguleringen af lærlinges uddannelse i vid udstrækning overladt til markedet, det vil sige som en frivillig aftale mellem den enkelte virksomhed
og den enkelte lærling (trainees, internships og helt uformel læring). Det
betyder, at der ikke er lovbestemte krav om en kontrakt til at regulere
de unges læretid og indholdet i oplæringen i virksomhederne eller til
sikring af de unges øvrige rettigheder (Steedman 2012). Manglen på
kontraktpligt indebærer, at virksomhederne er tilbageholdende med at
investere i at oplære unge, fordi de unge kan vælge at forlade virksomheden, når som helst de vil. I dette regime har virksomhederne desuden
en interesse i at de unge primært får virksomhedsspecifikke kompetencer. Det skyldes at der ikke er nogen begrænsning af virksomhedernes muligheder for at gå ’på strandhugst’ (hoarding) blandt de yngre
medarbejdere, som andre virksomheder oplærer. I dette regime bliver
erhvervsuddannelserne og læring i arbejdslivet underlagt de enkelte
virksomheders specifikke kompetencebehov og kortsigtede interesser.
Det af gørende kriterium for oplæring og uddannelse er deres umiddelbare økonomiske nytte. De kompetencer som udvikles gennem denne
form for læring i arbejdslivet, er ikke certificerede og er mindre bærbare
(portable). De har mindre almen værdi på arbejdsmarkedet, fordi de er
snævre og virksomhedsspecifikke. Arbejdsmarkedet bliver mindre gennemsigtigt, fordi kompetencerne ikke er standardiserede som i et statsstyret eller et partsstyret system, selvom staten i England har forsøgt at
fastlægge fælles standarder for kompetence (NVQ). Konsekvenserne af
en markedsregulering er at den skolebaserede og den arbejdsbaserede
læring er organiseret som to adskilte aktiviteter med ringe sammenhæng, som henholdsvis ’education’ og ’training’.
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I regimer baseret på statslig styring påtog staten sig opgaven med at
organisere erhvervsuddannelserne i perioden efter den industrielle
revolution og lavenes opløsning (Green 1995). Erhvervsuddannelserne
blev gradvis lagt ind under den almene uddannelse og underlagt gymnasieskolens akademiske idealer. De blev omlagt til skolebaserede erhvervsuddannelser hvor den almene og teoretiske fag er dominerende
(Greinert 1999). Selvom der kan være indlagt kortere praktikperioder
(APU), modtager eleverne ikke løn i virksomhedspraktikken og de er
ikke formelt ansatte, men er underlagt skolens kontrol. I den svenske
udgave af denne model bliver der lagt stor vægt på demokratisk medborgerskab og på at give alle unge formel adgang til de videregående
uddannelser. Uddannelserne prioriterer dannelsen til samfundsborger
frem for det økonomisk nyttige eller det erhvervsfagligt relevante. Det
betyder at uddannelserne har en svag orientering mod arbejdsmarkedets behov, og at der er en begrænset involvering af arbejdsmarkedets
parter i styringen af uddannelserne. I denne model overlades de unges
oplæring i arbejdslivet i høj grad til virksomhederne selv, hvilket betyder at der er en ringe sikring af kvaliteten og bredden i den arbejdsforlagte undervisning. I Sverige findes i en række brancher en aftalereguleret lærlingeuddannelse som parterne på arbejdsmarkedet selv har
etableret uden statslig indblanding. Men de to dele af erhvervsuddannelsen, den forberedende i gymnasieskolen og den kvalificerende lærlingeuddannelse, er organiseret separat. Generelt er der i denne model
et større ’praksischok’ for unge, når de går fra uddannelsessystemet
ud på arbejdsmarkedet sammenlignet med overgangen i en vekseluddannelse. Samtidigt er ungdomsarbejdsløsheden højere, fordi afstanden mellem skoleverden og arbejdsverden er stor, og fordi virksomhederne skal bære omkostningerne ved at oplære unge til højere løn end
lærlingelønnen.
I det tredje regime er det hverken enkeltvirksomhederne eller staten, men organisationerne på arbejdsmarkedet, som er de primære
aktører i kraft af det faglige selvstyre. Dette selvstyre er sikret gennem et
institutionaliseret samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og staten (neokorporatisme), hvilket bidrager til at hindre ‘free riders’ – altså
at enkelte virksomheder eller personer kan stå uden for samarbejdet.
Det er indenfor dette regime at lærlingeuddannelser baseret på vekselprincippet særligt har været succesfuldt. Det særlige ved lærlinge
uddannelser i dette regime er at læring på arbejdspladsen sigter mod
at lære et erhvervsfag (yrke), som integrerer praktisk og teoretisk viden
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gennem at samspil mellem læring i en fagskole og på en arbejdsplads.
Lærlingene er ansat i virksomheden og modtager en løn som reguleres
af parterne på arbejdsmarkedet. De socialiseres til erhvervsfaget ved at
indgå i arbejdet og de faglige fællesskaber på arbejdspladsen gennem
typisk tre år. Uddannelser, som er baseret på erhvervsfag medvirker til
at skabe brede jobprofiler i virksomhederne med en høj grad af selvstændighed, et begrænset hierarki og en høj grad af funktionel fleksibilitet (Deissinger 1998). Det hænger sammen med at erhvervsfagene
udgør selvstændige institutioner, som på den ene side ikke er direkte
underlagt markedets krav om kortsigtet tilpasning til aktuelle behov, og
på den anden side heller ikke er direkte underlagt statens kontrol. Den
stærke involvering af arbejdsmarkedets parter medfører at erhvervsuddannelserne er stærkt orienteret mod de aktuelle kompetencer, som
efterspørges i arbejdslivet. Mange af de virksomheder, som ansætter
lærlinge, gør det med henblik på rekruttering. I Danmark indebærer
det, at omkring halvdelen af lærlingene efterfølgende bliver ansat i den
virksomhed, hvori de er uddannet.
Disse tre kompetenceregimer er idealtyper, som ikke kan genfindes i
ren form nogen steder, men de viser tre helt forskellige typer af institutionel arkitektur omkring samspillet mellem læring på arbejdspladsen
og læring i skolen. I alle tre regimer har der historisk været en bevægelse
væk fra mesterlærens rent arbejdsbaserede læring i til en ekspansion af
skolebaserede former for erhvervsuddannelse. Det skyldes en række fordele ved læring i en skolekontekst.

Styrker ved skolebaserede
erhvervsuddannelser
Med udgangspunkt i de danske erhvervsuddannelser kan der identificeres en række drivkræfter bag udbredelsen af de skolebaserede erhvervsuddannelser (Jørgensen 2006). For det første er der sket store
ændringer i arbejdets tekniske indhold og organisatoriske former i forbindelse med mekanisering, automatisering, informatisering og skiftet til mere videnstunge produktionsprocesser. I Danmark førte det i
slutningen af 1800-tallet til oprettelse af aftenskoler for lærlinge på initiativ af mestre og håndværksforeninger. Med lovgivningen i 1930erne
kom muligheden for indførelse af dagskoler for at sikre kvaliteten af
den faglærte arbejdskraft (Sigurjonsson 2002). En anden drivkraft bag
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skolegørelsen skyldes behovet for flere lærepladser. Det viste sig tydeligt
da de store ungdomsårgange søgte ud på arbejdsmarkedet efter Anden
Verdenskrig. For at kompensere for manglen på lærepladser blev der
med en reform i 1956 etableret obligatoriske heldagskoler i alle lærefag,
så mesterlæren blev forvandlet til vekseluddannelser (Juul & Jørgensen
2011). Senere i 1980erne blev der på grund af manglen på lærepladser
indført den såkaldte skolepraktik, som er en rent skolebaseret erhvervsuddannelse. Den har i perioder omfattet over 10% af alle elever i erhvervsuddannelserne.
En tredje drivkraft bag øgningen af skoledelen af erhvervsuddannelserne i Danmark var arbejderbevægelsens krav om at de unge i
erhvervsuddannelserne skulle uddannes til aktivt medborgerskab i lighed med de unge i de studieforberedende ungdomsuddannelser. Disse
politiske motiver var især stærke i forbindelse med reformen i 1977,
og førte til indførelse af et års skolebaseret basisår (grundkurs) i alle
erhvervsuddannelser med et betydeligt indhold af almene skolefag. På
det tidspunkt var der stærke kræfter som ønskede en ’svensk løsning’
med en integreret gymnasial enhedsskole – som dog ikke blev realiseret.
Endeligt har ønsket om at skabe større fleksibilitet i uddannelsessystem og mobilitet på arbejdsmarkedet været et argument for at øge
indholdet af almen og teoretisk undervisning i erhvervsuddannelserne.
En bredere teoretisk viden kan også gøre det lettere for unge at skifte
til en anden uddannelse og senere i livet at fortsætte i en videregående
uddannelse. Der er desuden peget på at virksomhederne bliver stadigt
mere specialiserede og derfor ikke kan tilbyde brede erhvervsfaglige
kompetencer, og at erhvervsskolerne derfor skal have en stærkere rolle i
erhvervsuddannelserne.
Der er således mange styrker ved skolebaserede erhvervsuddannelse
i sammenligning med den arbejdspladsforlagte uddannelse (APU). I en
skole er elevernes læring ikke underlagt produktionens krav om tempo
og økonomisk indtjening. Derfor har eleverne bedre muligheder for at
reflektere over deres arbejde og lære af deres fejl. Den skolebaserede
erhvervsuddannelse kan desuden bedre sikre, at eleverne lærer alle
erhvervsfagets forskellige kompetencer, end virksomheder som ofte er
mere specialiserede. Undervisningen i en skole kan tilrettelægges efter
elevens læringsbehov uden hensyn til virksomhedens produktions
behov og dermed give en højere kvalitet i uddannelsen. På en arbejds
plads er der risiko for at lærlinge primært anvendes som arbejdskraft og
sættes til rutineopgaver i længere tid.
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Den skolebaserede uddannelse kan særligt være en fordel for de helt
unge og mere sårbare elever, som har brug for at oparbejde en faglig
selvtillid, inden de starter i en ordinær virksomhedspraktik. Lærerne
i den skolebaserede erhvervsuddannelse kan være mere socialt inklusive end virksomheder, der ikke påtager sig opgaven med opdragelse og
motivering af lærlingene.
Endelig er kapaciteten i den skolebaserede erhvervsuddannelse ikke
afhængig af konjunkturer på arbejdsmarkedet og af virksomhedernes
udbud af lærepladser. Staten kan med skolebaserede erhvervsuddannelser sikre arbejdsmarkedets fremtidige behov for faglært arbejdskraft
uafhængigt af konjunkturerne på markedet for lærepladser. Selvom der
således er mange fordele ved skolebaserede erhvervsuddannelser, har de
nogle svagheder i sammenligning med vekseluddannelser.

Styrker ved vekseluddannelse
Der er, som tidligere nævnt, mange fordele ved vekseluddannelser
(lærlingeuddannelser) som kombinerer skolebaseret og arbejdsbaseret læring – set fra et læringsperspektiv. Der er også andre fordele
ved vekseluddannelser. Blandt de største fordele ved vekseluddannelser peges der oftest på at de giver en høj beskæftigelsesfrekvens og en lav
arbejdsløshed blandt unge, som indtræder på arbejdsmarkedet (Müller
2005; Wolbers 2007). Når unge i Danmark afslutter en erhvervsuddannelse og får et job, har de næsten samme arbejdsløshed og løn som faglærte medarbejdere med en lang arbejdserfaring. I lande med skolebaserede ungdomsuddannelser er lønnen betydeligt lavere for ’nybegyndere’
på arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden er langt højere. I mange lande
med skolebaserede erhvervsuddannelser falder arbejdsløsheden for
nytilkomne på arbejdsmarkedet først over en længere årrække til det
gennemsnitlige niveau på arbejdsmarkedet i takt med at de udvikler
sociale kompetencer og specifikke arbejdskompetencer gennem praktisk erfaring (Gangl 2001).
Samtidigt tilbyder lærlingeuddannelser en attraktiv vej til arbejdsmarkedet for de mange unge, som ikke er bogligt orienterede og som
ikke sigter mod en højere uddannelse. Komparative studier har vist at
et separat spor med arbejdsbaserede erhvervsuddannelser udgør et sikkerhedsnet for de, der ikke trives i den studieforberedende skole (Shavit & Müller 2000). Når lærlingeuddannelser organiseres i et separat
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spor, kan de bedre tilbyde undervisning som er målrettet mod disse
unges behov. I Danmark og de tysktalende lande organiseres lærlingeuddannelserne som et selvstændigt og anerkendt alternativ med sine
egne kvaliteter, som er forskellige fra det ’boglige’ spor. Lærlingeuddannelserne søges både af unge, der ikke kan klare de bogligt orienterede uddannelser, og af fagligt stærke unge, som ønsker at engagere sig i
bestemte fag og professioner, som frisør eller mekaniker.
Lærlingeuddannelser er afhængige af virksomhedernes vilje til at
tilbyde lærepladser. Virksomhedernes interesse i at tilbyde lærepladser
afhænger af, om de oplever et ’ejerskab’ til uddannelserne og indflydelse
på deres indhold. Det er svært at forene med den stærke statslige styring, som de studieforberedende uddannelser er underlagt. Det er desuden en forudsætning for erhvervsuddannelsernes legitimitet og værdi,
at de bevarer en tæt kobling til arbejdsmarkedet. Derfor er lærlingeuddannelser oftest organiseret som et separat system, der ikke er integreret med de almene ungdomsuddannelser. Bagsiden ved opdelingen i
to spor, et studieforberedende og et erhvervsfagligt, er at lærlingeuddannelserne får en svag kobling til de højere uddannelser, og dermed
fremstår som en ’blindgyde’. I lyset af den skæve sociale rekruttering til
erhvervsuddannelserne, medfører det at en stor gruppe børn af forældre
med lavt uddannelsesniveau afskæres fra adgang til de videregående
uddannelser (Jørgensen 2013).
En anden fordel ved lærlingeuddannelser er det tætte match mellem
uddannelse og arbejdsmarked. Det sikrer at de kompetencer som opnås
under uddannelsen er relevante og brugbare på arbejdsmarkedet. I en
sammenligning mellem USA og Tyskland viser Szydlik (2002), at unge
med en lærlingeuddannelse i Tyskland har langt større chancer for at
kunne udnytte deres kompetencer end tilsvarende unge i en skolebaserede erhvervsuddannelse i USA. Det indebærer at der er langt flere
ansatte i USA der arbejder i jobs, hvor de ikke udnytter deres uddannelse (underbeskæftigelse). Müller & Shavits (1998) har tilsvarende
vist at chancerne for at en person med en gennemført erhvervsuddannelse opnår beskæftigelse som faglært er markant større i Tyskland end
i England. Og risikoen for at havne i et ufaglært job er tilsvarende mindre i Tyskland. Det kan forklares med at en lærlingeuddannelse giver
direkte adgang til et veldefineret og af arbejdsmarkedets parter anerkendt fagligt delarbejdsmarked (occupational labour market) (Gangl &
Müller 2003).
En tredje fordel er den store mobilitet og fleksibilitet som lærlingeud186
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dannelse skaber i forbindelse med faglige delarbejdsmarkeder. Det ses
tydeligt i Danmark som har rekord indenfor EU i jobmobilitet mellem
virksomheder. Det skyldes tre særtræk ved lærlingeuddannelserne: de
bindende nationale standarder for uddannelsernes kompetenceprofiler,
uddannelsernes faglige bredde og parternes ejerskab til uddannelserne
i kraft af det faglige selvstyre. De danske erhvervsuddannelser et vigtigt
element i den såkaldte danske flexicurity-model på arbejdsmarkedet.
En fjerde fordel ved lærlingeuddannelser er at de i højere grad end
skolebaserede uddannelser giver mulighed for udvikling af en stærk fag
identitet særligt i den arbejdspladsforlagte læring (Heinz 1995). Mens
en skolebaserede erhvervsuddannelse tilbyder en identitet som elev
eller studerende, så giver erhvervsuddannelserne adgang til anerkendte
voksne arbejdsidentiteter og til udøvelse af en social og produktiv
arbejdspraksis, som de unge kan opleve som meningsfuld. Praktikken
gør det muligt for eleverne at opleve selvværd ved at deltage i autentiske
arbejdsopgaver med værdi for kolleger, kunder og klienter, og for at
opnå et socialt tilhørsforhold i et arbejdsfællesskab (Jørgensen 2009).
Udvikling af en stærk fagidentitet er også vigtig for samfundet, fordi
den udvikler kollektive normer for kvalitet i arbejdet som sikrer standarder for kvalitet i arbejdet ved hjælp af fagenes interne regulering og
den enkeltes fagstolthed.
Der er således mange styrker ved vekseluddannelser, men samtidig
står de også overfor en række udfordringer, som vi vil se på i det næste
afsnit.

Udfordringer for vekseluddannelser
Der er gennem tiden stillet mange spørgsmålstegn ved om virksomhederne kan tilbyde en kvalificeret uddannelse, når udgangspunktet er at
eleven skal indgå i en produktion og bidrage økonomisk til virksomheden. Afskaffelsen af den traditionelle mesterlære i både Sverige og Danmark skete efter kraftig kritik af at lærlingene blev anvendt som billig
arbejdskraft og at de lærte for lidt (Olofsson & Wadensjö 2013; Sigurjonsson 2002). Der er i Sverige ringe tillid til at virksomhederne selv kan
sikre kvaliteten af oplæringen, og derfor har skolerne hovedansvaret for
dette i det nye lærlingeprogram fra 2011. Men den seneste evaluering af
dette program konkluderer at ”Det arbetsplatsförlagda lärandet ingår
sällan eller aldrig i skolornas systematiska kvalitetsarbete.” (Skolin-
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spektionen 2013, s.8). I Danmark er der en meget begrænset kontrol
med den arbejdspladsforlagte læring og skolernes kontrol med denne
oplæring er meget begrænset, og der er ikke krav om formelle pædagogiske kompetencer for oplærerne i praktikken (handledare). Når
der ikke gøres mere for at sikre kvaliteten af virksomhedsoplæringen,
skyldes det primært en frygt for at virksomhederne vil reagere ved at
reducere udbuddet af lærepladser – i en situation hvor der mangler lærepladser. Der er peget på en række andre ændringer i arbejdslivet som
stiller spørgsmålstegn ved den arbejdspladsforlagte læring, som vist i en
undersøgelse af praktikken (APL) i erhvervsuddannelserne (Jørgensen,
m.fl. 2006).
Den største udfordring for vekseluddannelserne er manglen på lærepladser. Det er især den konjunkturbetingede mangel på lærepladser, som
betyder at uddannelseskapaciteten bliver reduceret under lavkonjunkturer, hvilket kan øge manglen på faglært arbejdskraft ved konjunkturopgang. Denne svaghed betyder at den arbejdspladsforlagte uddannelse er suppleret med skolebaserede erhvervsuddannelse i mange lande
(Jørgensen & Juul 2010).
Et andet problem er den strukturelt betingede mangel på lærepladser
som ses i nogle brancher på grund af teknologiske, økonomiske og organisatoriske årsager. For det første sker der et skifte fra gamle industri- og
håndværksbrancher til nye servicebrancher, som ikke altid har tradition
for at oplære lærlinge og udbyde lærepladser. Det kan være vanskeligt at
etablere en tradition for at ansætte lærlinge og faglærte i brancher, som
detailhandel, som ofte benytter sig af ufaglærte og tillærte.
For det andet betyder teknologiudviklingen med automatisering og
informatisering, at hver enkelt arbejdsplads til at koste stadig mere at
etablere. Samtidig bliver medarbejderens kontakt med produktionen
mere indirekte og sker via skærme og symboler. Det betyder, at der kræves et højere niveau af specialiseret teoretisk viden for at få adgang til
arbejdspladsens læringsmiljøer, hvilket kan begrænse muligheden for at
oplære unge direkte i produktionen.
For det tredje har mange virksomheder indført nye organisations
principper med korte leveringstider (Just-in-Time), kvalitetssikring og
’nul-fejls-produktion’, som indebærer mindre muligheder for at unge
kan indgå direkte i produktionen og lære ved at eksperimentere, prøve
sig frem og gøre fejl.
For det fjerde bliver vareproduktionen stadig mere specialiseret, hvilket betyder at den enkelte virksomhed i mindre grad kan tilbyde den
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faglige bredde, som en erhvervsuddannelse kræver. Når man taler om
specialisering, bør man således skelne mellem virksomhedernes specialisering og specialisering af jobbene og arbejdsopgaverne, for de to
niveauer ændrer sig ofte i hver sin retning. I dag sker der typisk en specialisering af virksomhederne og en afspecialisering af jobbene og medarbejderne. Det samlede resultat af de to ændringer kan både være, at
der bliver dårligere muligheder og at der bliver bedre muligheder for en
bred faglig oplæring.
For det femte har dereguleringer medført at de kortsigtede spekulative finansmarkeder har fået øget betydning for virksomhederne med et
skifte fra ’stakeholder’ til ’shareholder’ økonomi. Virksomhederne tvinges
i stigende grad til en kortsigtet ’bundlinie-tænkning’, fordi de bliver
vurderet på deres økonomiske afkast til investorerne – frem for deres
langsigtede bidrag til samfundet. Det betyder, at virksomhederne får
mindre mulighed for at foretage langsigtede investeringer i at sikre
fremtidens faglærte arbejdskraft ved at uddanne lærlinge.
For det sjette har praktikken i erhvervsuddannelserne en indbygget
dobbelthed: Det er på samme tid en uddannelse og et arbejde. Det har stor
betydning for lærlingene at de kan indgå i autentiske arbejdsprocesser,
at de bliver anerkendt af erfarne faglærte og at de skaber noget af værdi
for andre. Men de unge har også store forventninger om at få interessante og udfordrende opgaver. Dobbeltheden viser sig i stigende grad
som en modsætning mellem lærlingenes og virksomhedernes forventninger. For mange lærlinge udgør praktikken først og fremmest en del
af et uddannelsesforløb, mens det for virksomheden først og fremmest
er et ansættelsesforhold. Denne interessemodsætning har altid været
en del af erhvervsuddannelserne med klager fra lærlingene om, at de
blev brugt som billig arbejdskraft, og klager fra virksomhederne om,
at lærlingene ikke var produktive nok. Der er tegn på, at dobbeltheden
i praktikken bliver mere modsætningsfyldt, fordi virksomhederne og
lærlingene trækker mere i hver sin retning. Virksomhederne stiller stadig større krav om, at lærlingene er selvstændige og bidrager målrettet
og kvalificeret til produktionen – at de er effektive som arbejdskraft.
Lærlingene derimod stiller stadig større krav om, at praktikken bidrager målrettet til deres personlige kvalificering og deres uddannelse.
Denne modsætning er en af forklaringerne på at en ud af fem lærlinge
de seneste ti år i Danmark har afbrudt deres lærekontrakt (avhopp)
inden afslutningen. En løsning på dette problem kan være at praktikken
i vekseluddannelserne bliver ændret til kun at være uddannelse – ikke
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arbejde – som det er sket indenfor en række velfærds-professioner (ex.
sygeplejersker). Her er lønnen erstattet af en statslig uddannelsesstøtte
og praktikken er omdefineret til ’klinisk undervisning’. Det kan dog
medføre at praktikken mister noget af sin socialiserende og motiverende kvaliteter for eleverne, som hænger sammen med, at det er ’rigtigt arbejde’.
Som nævnt ser det ud til at adgangen til arbejdspladsforlagt uddannelse (lærepladser) i vekseluddannelser forudsætter at arbejdsgiverne
har en betydelig kontrol med disse uddannelser og oplever et ’ejerskab’.
Det kræver en styringsform der involverer arbejdsmarkedets parter
langt mere end tilfældet er i de studieforberedende uddannelser, og
dermed et uddannelsessystem med to separate spor. En svaghed ved
uddannelsessystemer med en stærk opdeling mellem studieforberedende og erhvervsrettede uddannelser er at de forstærker den sociale
sortering i uddannelsessystemet (Shavit & Müller 2000). Den skæve
sociale rekruttering til erhvervsuddannelserne bidrager også til at reducere erhvervsuddannelsernes status og omdømme, hvilket i sig selv kan
føre til en skæv social rekruttering. Det er en af flere udfordringer for
vekseluddannelserne som vi vil se på i det følgende.
Endelig er den faldende sociale status for erhvervsuddannelse som
nævnt en udfordring, der hænger sammen med at et uddannelsessystem
med to spor – erhvervsrettet og studieforberedende – øger den sociale
sortering. Desto højere uddannelsesniveau hos forældrene, desto større
chance for at barnet får en studieforberedende uddannelse og ikke en
erhvervsuddannelse. Det er et problem, at vekseluddannelser som de
danske begrænser den sociale mobilitet, fordi de begrænser adgangen
til videregående uddannelser for de unge der tager en erhvervsuddannelse (Shavit & Müller 2000). Denne negative effekt afhænger dog af
hvilken status lærlingeuddannelser har set i forhold til skolebaserede
erhvervsuddannelser og studieforberedende programmer. De nye gymnasiale lærlingeuddannelser i Sverige har ikke opnået nogen høj status
(Skolinspektionen 2013), mens lærlingeuddannelserne i Tyskland og
Schweiz har en høj status både blandt unge og på arbejdsmarkedet. Det
vil vi se nærmere på i det følgende.

Skoleuddannelser versus vekseluddannelser
I Danmark har vekseluddannelserne (lærlingeuddannelser) klart en
højere status end den skolebaserede erhvervsuddannelse – skoleprak190
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tikken. Det skyldes at skolepraktikken har været et kompenserende tilbud, der blev reduceret, når konjunkturerne fik udbuddet af ordinære
lærepladser til at stige (Juul & Jørgensen 2011). Omkring halvdelen af
de elever, der mangler en læreplads fravælger skolepraktikken, fordi de
ikke oplever den som attraktiv. Skolepraktik afsluttes med den samme
prøve som den ordinære praktik og giver formelt samme adgang til
arbejdsmarkedet. Men beskæftigelsesfrekvensen for elever uddannet i
skolepraktik, er lavere end for elever uddannet i praktik på en almindelig arbejdsplads – omkring 20 procentpoint for elever, der er uddannet fuldt ud i skolepraktik (AER 2009). Det er dog ganske få elever,
der gennemfører hele uddannelsen i skolepraktik, da de fleste får læreplads i en virksomhed, inden de afslutter. Skolepraktikken lavere status skyldes at den af eleverne opfattes som en erstatning for en rigtig
læreplads. Og en del arbejdsgivere er mindre villige til at ansætte elever
fra skolepraktikken end elever uddannet i en virksomhed. Ligesom de
ordinære erhvervsuddannelser giver skolepraktik i Danmark ikke studiekompetence til forskel fra de skolebaserede erhvervsuddannelser i
Sverige, Holland, Østrig og Schweiz (Jørgensen & Juul 2010). At de
danske erhvervsuddannelse ikke giver adgang til højere uddannelser
(universitet/högskola) er en af årsagerne til at erhvervsuddannelserne
har mistet status i forhold til de gymnasiale uddannelser. Derfor har
der siden 2011 været udbudt en hybrid uddannelsesvej (eux), som giver
dobbeltkompetence: både til faglært beskæftigelse og til højere uddannelse (Jørgensen 2013).
I Tyskland ligner situationen for de skolebaserede erhvervsuddannelse forholdene i Danmark. Arbejdsgiverne anerkender ikke de skolebaserede uddannelser, fordi de mener, at de giver ringere kompetencer
end der opnås i vekseluddannelserne (Deissinger & Hellwig 2004). Der
findes dog også skolebaserede erhvervsuddannelser der giver en formel
kompetence på arbejdsmarkedet, for eksempel som en toårig assistentuddannelse (ex Wirtschaftassistent). Men disse erhvervsuddannelser har
ikke nogen høj værdi på arbejdsmarkedet. Det er derfor ikke ualmindeligt at unge efter afslutningen af en sådan skolebaseret erhvervsuddannelse søger videre i en ordinær læreplads.
Erhvervsuddannelserne i Schweiz ligner de danske og tyske ved at
være 3–4 årige vekseluddannelser (det duale system) baseret på virksomhedspraktik med kontrakt mellem elev og virksomhed. Omkring
65 % af en ungdomsårgang starter på en vekseluddannelse, hvilket viser
at de har en høj status både blandt de unge og på arbejdsmarkedet. Der
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findes også i Schweiz skolebaserede erhvervsuddannelser som er mest
udbredte i de fransktalende dele af landet og indenfor Handel og Kontor. Elevtallet er kun omkring en tiendedel af vekseluddannelserne,
hvilket svarer til omfanget af skolepraktikken i Danmark, da den var
på sit højeste i 2004. Men i modsætning til den danske skolepraktik
har de schweiziske skolebaserede erhvervsuddannelser en status der er
ligeværdig med de praktikbaserede uddannelser. Det skyldes flere ting.
For det første har de en lang historie bag sig som selvstændig og anerkendt uddannelsesvej (Zulauf & Gentinetta 2008). De er ikke primært
en konjunkturbuffer som den danske skolepraktik. For det andet giver
de en reel erhvervskompetence som er helt på linje med de øvrige
erhvervsuddannelser med virksomhedspraktik. Det skyldes at den indeholder samme omfang af praktisk undervisning (værkstedsundervisning), og at den afsluttende prøve er den samme. For det tredje skyldes
den høje status for de skolebaserede erhvervsuddannelser at de giver
bedre muligheder for at fortsætte i højere uddannelse, og derfor oftere
vælges af de mest ambitiøse og fagligt stærke unge.
I Holland tilbyder erhvervsuddannelserne parallelt to typer
erhvervsuddannelser, en skolebaseret og en praktikbaseret med rødder i mesterlæren. De hollandske ungdomsuddannelser har historisk
været organiseret i et mere samlet system end de tyske vekseluddannelser, som er helt adskilt fra de gymnasiale uddannelser (Brockmann
m.fl. 2008). En omfattende reform i 1996 skabte en integreret ramme
for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (MBO), som samlede de
to separate systemer af skolebaserede erhvervsfaglige uddannelser og de
traditionelle lærlingeuddannelser i et system. Der blev etableret en fælles national kvalifikationsbeskrivelse, som dækker alle kvalifikationer,
som kan opnås via en erhvervsrettet uddannelse. Når vekseluddannelsen har lavere status end den skolebaserede uddannelse, skyldes det flere
forhold. En af forklaringerne ligger i uddannelsernes historie. Veksel
uddannelsen er en moderne udgave af en mesterlære, som også tidligere havde lavere status end de skolebaserede uddannelser. Hensigten
med at integrere de to uddannelser var blandt andet at hæve værdien
af den tidligere lærlingeuddannelse, ved at de to uddannelser formelt
set giver samme kompetence (Onstenk & Blokhuis 2007). Den lavere
status hænger også sammen med, et den praktikbaserede uddannelse
i højere grad tiltrækker unge, der ikke magter at gennemføre en mere
bogligt orienteret erhvervsuddannelse. Samtidig giver den skolebaserede uddannelse i højere grad adgang til videregående uddannelser og
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opfattes derfor i mindre grad som en ’blindgyde’ (van de Stege 2003).
Den relativt høje status for den skolebaserede uddannelse skyldes også,
at den ikke er rent skolebaseret, men at den også indeholder minimum
20 % og op til 60 % praktik i virksomheder. De baseres dermed delvist
også på vekselprincippet.
Erfaringerne fra disse europæiske lande viser at vekseluddannelser
trods de tidligere nævnte udfordringer, fortsat er levedygtige i lande
som Danmark, Schweiz og Tyskland – og hertil kan føjes Østrig. Her
har lærlingeuddannelser en status på højde med eller højere end de
skolebaserede erhvervsuddannelser. Det skyldes primært at uddannelserne er udviklet i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter
og giver anerkendte kompetencer, som giver god adgang til faglært
beskæftigelse med en høj løn.

Vekseluddannelsernes fremtid
Fremtiden for vekseluddannelser på gymnasialt niveau afhænger af om
de kan håndtere to store udfordringer: at give adgang til lærepladser
af høj kvalitet og at give adgang til højere uddannelse. Disse udfordringer er i Danmark årsag til at erhvervsuddannelserne har mistet status
blandt de unge de seneste årtier, hvor stadigt flere unge vælger studieforberedende programmer i stedet for erhvervsuddannelser. Her er der
tegn på selvforstærkende dynamikker, hvor den faldende status indebærer at erhvervsuddannelserne kun modtager elever med få ressourcer og
dårlige erfaringer fra grundskolen. Det kan forstærke den skæve sociale
rekruttering og den faldende status.
Der er flere muligheder for at løse de store udfordringer med praktikpladser. Erfaringerne fra Norge viser, hvordan en stærk tradition for
fagligt selvstyre kan skabe en kollektiv løsning, hvor parterne sammen
med staten og skolerne påtager sig ansvaret for at skaffe praktikpladser.
De norske oplæringskontorer er et eksempel på en institutionel innovation der organiserer kollektiv kompetenceudvikling på lokalt niveau
på tværs af enkeltvirksomheder. Oplæringskontorerne (også kaldet
oplæringsringe) organiseres af netværk af virksomhederne og varetager
virksomhedernes fælles og langsigtede interesser i at sikre et tilstrækkeligt udbud af faglært arbejdskraft af høj kvalitet (Bowman 2005). De
har blandt andet ansvar for at sikre at der er uddannelsespladser, som
svarer til behovet på arbejdsmarkedet og til de unges uddannelsesvalg.
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To tredjedele af praktikpladserne i Norge formidles via oplæringskontorerne. De har også til opgave at hæve kvaliteten i oplæringen og fordele lærlingene på virksomhederne (Høst & Michelsen 2004:127). Det
er en løsning, hvor virksomhederne kollektivt og sammen med skolerne
koordinerer fordelingen af elever og praktikpladser. Man kan her tale
om en genopfindelse af det korporative samarbejde på lokalt niveau.
En svaghed er dog at de faglige organisationer kun i mindre grad deltager i samarbejdet i lighed med situationen omkring de tyske ’Kammern’
(Deissinger 1998).
I Danmark er der fra midten af 2013 etableret nye institutioner, de
såkaldte praktikcentre, som skal koordinere virksomhedernes udbud af
lærepladser, også af kortere varighed, med elever som søger læreplads.
De 50 danske praktikcentres placering i den institutionelle arkitektur
ligner de norske oplæringskontorers, men de er etableret på initiativ af
staten og i regi af erhvervsskolerne. Desuden organiserer praktikcentrene selv skolebaserede oplæring i værksteder under forhold, der ligner
arbejdsforhold på en arbejdsplads. De får dermed en rolle som en ’tredje
læringsrum’ mellem skole og arbejdsplads, der forsøger at kombinerer
det bedste fra henholdsvis skolebaseret og arbejdspladsbaseret læring. I
erhvervsuddannelserne i Schweiz er der gennem mange år eksperimenteret med udvikling af et ’tredje læringsrum’ som dels kan kompensere
for svagheder i henholdsvis skole og læreplads, og bidrage til at forbinde
de to andre læringsrum (Goetze m.fl. 2002). Et lignende forsøg fandt
sted i Danmark på en erhvervsskole under betegnelsen ’praktikum’ som
senere er implementeret i maler-uddannelsen (Koch & Lundsgaard
2004). Et praktikum er et særskilt læringsrum mellem virksomhed og
skole, hvor elever under vejledning af lærere kan kombinere teori og
praksis under arbejdet med at løse udviklingsopgaver som er hentet fra
arbejdspladsen.
En tredje interessant innovation findes i de schweiziske oplæringsforbund (Lehrbetriebsverbund), som består af et antal virksomheder, der
supplerer hinanden med hensyn til de opgaver og kompetencer, de kan
tilbyde lærlingene (www.lehrbetriebsverbund.ch). På den måde kan
selv meget specialiserede virksomheder bidrage til at fastholde et stort
udbud af praktikpladser indenfor anerkendte erhvervsuddannelser.
Eleven indgår kontrakt med hovedvirksomheden, som så indgår aftaler med de øvrige virksomheder (BBT 2008). Desuden kan der være
tilknyttet en ekstern partner (en skole eller brancheorganisation), som
varetager de administrative opgaver med planlægning, koordinering og
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støtte til virksomhederne samt arbejdet med at inddrage nye virksomheder i forbundet. Eleven har en fast kontaktperson fra den ansvarlige
virksomhed gennem hele forløbet. Oplæringsforbund giver virksomhederne en større fleksibilitet med hensyn til, hvor lang en periode de
forpligter sig til oplæring af elever. Oplæringsforbundet bidrager til
kvalitetsudvikling i de deltagende virksomheder i form af uddannelse af
oplærere, forberedelse af svendeprøver o.l. (BBT 2008). Eleverne opnår
en mere alsidig oplæring ved at skifte mellem flere specialiserede virksomheder og der bliver etableret lærepladser i virksomheder som er for
specialiserede til at ansætte lærlinge alene.
Den anden udfordring for lærlingeuddannelserne er at give adgang til
højere uddannelse, så de ikke fremstår som en ’dead end’ i uddannelsessystemet. Der er interessante erfaringer hermed flere steder. I Schweiz
findes siden 1993 en hybrid erhvervsuddannelse, ’Berufsmaturität’ og i
Norge findes ’Tekniske Allmenne Fag’, som kombinerer faglærtes kompetence med studiekompetence. Tilsvarende startedes i Danmark i 2011
en ny hybrid-uddannelse, eux, som kombinerer de to typer af kompetence. Den store fornyelse findes, når det lykkes, ikke kun at kombinere,
men også at integrere de to typer af kompetencer i et sammenhængende
læringsforløb (Jørgensen 2013). Udfordringen med disse tilbud er at
undgå at det kun bliver et tilbud til de mest ambitiøse unge, da det er en
krævende uddannelse.
Konklusionen er således at selvom vekseluddannelser har mange fordele, så er der behov for innovation for at løse de nævnte udfordringer.
En god kilde til inspiration kan findes i komparative studier af erhvervsuddannelser i andre lande.
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Att stimulera
entreprenörskap och
lärande hos nya
entreprenörer –
Ett praktikfall
Magnus Klofsten & Erik Lundmark

entreprenörskap har de senaste tre decennierna fått en allt
mer central roll på den politiska dagordningen liksom i samhället i stort
(Acs, Audretsch, & Strom, 2009). Förändringen har varit så kraftig att
vissa talar om att vi lever i det entreprenöriella samhället (Audretsch,
2009a; b; Lundmark, 2010). Det entreprenöriella samhället präglas av
en snabb förändringstakt som drivs av globalisering, förbättrad informationsteknologi och genererandet av ny kunskap. Ny kunskap kommer ofta till genom forskning som bedrivs vid universitet. Kunskapen
måste emellertid röra sig ut i samhället och in i organisationer som til�lämpar den praktiskt för att göra nytta. Entreprenörskap är, i detta teoretiska ramverk, en viktig process som omsätter ny kunskap i praktisk
handling.
Sett ur detta perspektiv har universiteten viktiga uppgifter; först att
generera ny kunskap och därefter omsätta den i praktiken. Att skapa och
sprida kunskap är emellertid inte nya uppgifter för universiteten. Två
saker har dock förändrats – det ställs större krav på praktisk relevans
av forskningen och dess omsättning i praktiken lämnas inte längre till
stat och storföretag utan nystartade kunskapsintensiva företag ses som
en viktig pusselbit. Det talas om att universiteten ska vara entreprenöriella (Clark, 1998). Det entreprenöriella universitetet som koncept är
vitt och innefattar många aspekter (Gibb & Hannon, 2006; European
Commission & OECD, 2013) så som partnerskap mellan universitet,
företag och offentlig verksamhet (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Brulin,
Ellström, & Svensson, 2012), fokus på nyttiggörande av forskning (Etzkowitz, 2001) och stödjande av entreprenörskap bland anställda och
studenter (Etzkowitz, 2004). Detta kapitel behandlar det sistnämnda,
mer specifikt – hur universitet kan stimulera till nya kunskapsintensiva
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företag och nya verksamhetsområden inom etablerade organisationer
genom ett praktiskt orienterat entreprenörskapsprogram.
Kapitlet beskriver hur Entreprenörskaps- och nyföretagarprogrammet (ENP), som startade vid Linköpings universitet 1994, har utvecklats och spridit sig till andra delar av Sverige och Europa. Modellen som
programmet bygger på utvecklades vid Centrum för innovation och
entreprenörskap (CIE) vid Linköpings universitet och företagsnätverket Företagsutveckling i Linköping (SMIL)9. ENP har under årens lopp
engagerat drygt 1 500 deltagare och genererat cirka 500 nya verksamheter. Praktikfallet illustrerar hur entreprenörskapsträning vid universitet
med relativt enkla medel kan stimulera till entreprenöriella handlingar
och lärande.
Kapitlet inleds med en diskussion om vad som utgör entreprenörskap och vilka implikationer detta har för entreprenörskapsträning.
Därefter presenterar vi en överblick av programmet, feedback från deltagare och en diskussion om vad som utgör viktiga framgångsfaktorer
vid genomförande av entreprenörskapsprogram. Kapitlet avslutas med
en summering av de viktigaste implikationerna och lärdomarna från
åren med ENP.

Entreprenörskap
Entreprenörskap har definierats på många olika sätt både av akademiker och praktiker (Gartner, 1990). Medan vissa menar att entreprenörskap handlar om att starta organisationer (Gartner, 1989; Aldrich &
Ruef, 2006) menar andra att entreprenörskap handlar om innovation,
det vill säga att framgångsrikt kommersialisera idéer (Schumpeter,
1934/2008; Drucker, 1985). En bredare definition av entreprenörskap
– framväxten av ny verksamhet (Davidsson & Wiklund, 2001; Wiklund et al., 2011) – har vunnit anhängare sedan millennieskiftet. Den
sistnämnda och mest sentida definitionen av entreprenörskap omfattar
alltså kommersiell liksom ickekommersiell verksamhet och nystart av
företag liksom utveckling av befintligt verksamhet. Vad det handlar om
är att organisera ny verksamhet av något slag. Eftersom verksamheten
är ny i något avseende innebär det att oförutsägbarhet är en central
aspekt av entreprenörskap.
Tidig entreprenörskapsforskning, likt tidig ledarskapsforskning,
fokuserade på att försöka urskilja vilken typ av personlighet som är
9 Nätverket hette ursprungligen Stiftelsen för småföretagsutveckling men bytte namn när flera av
medlemmarna vuxit sig så stora att de inte längre kunde gå under benämningen småföretag. Akronymen SMIL behölls dock.
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entreprenöriell. Gartner (1989) argumenterade mot alla försök att
skilja entreprenörer från icke-entreprenörer baserat på deras personlighet. Decennier av forskning hade enligt Gartner inte generat några
tydliga bevis på att entreprenörskap bedrivs av en viss personlighetstyp.
Senare forskning har genom metastudier funnit att vissa personlighetsdrag faktiskt korrelerar med entreprenörskap och framgång som entreprenör, men det råder konsensus kring att överlappen mellan entreprenörer och icke-entreprenörer är mycket stort. Att försöka förutse vem
som blir entreprenör eller vem som kommer lyckas som entreprenör,
baserat på deras personlighet, är inte särskilt fruktbart (se Davidsson,
2013 för en koncis forskningsöversikt).
Gartner (1989) förespråkade att forskningen skulle fokusera på beteenden i stället för personlighet. Sett ur ett träningsperspektiv är beteenden mer lovande eftersom personlighet, per definition, är svår att
ändra. En viktig del i entreprenörskapsutbildning är alltså att fokusera
på vilka aktiviteter och beteenden som främjar skapandet av nya företag. En viktig aspekt av en sådan träning är att förbereda (blivande)
entreprenörer på hur man hanterar nya och oförutsägbara situationer
(Sarasvathy, 2001).

Utvecklandet av entreprenörskapsprogram vid universitet
Det finns flera hinder att överbrygga för att utveckla effektiva entreprenörskapsprogram vid universitet. Sett från utbudssidan finns det ofta
problem med att universiteten saknar den kombination av teoretiskt
och praktiskt kunnande som krävs för att utveckla nya företag samt
att de program som genomförs i många fall inte är tillräckligt långsiktiga för att visa hållbara resultat (Gibb, 2002; Curran and Stanworth,
1989; Klofsten, 1994; Klofsten & Mikaelsson, 1996). Vidare är entreprenörskap som akademiskt disciplin relativt nytt och har ännu inte
uppnått samma legitimitet som mer etablerade fält (Fayolle, 2013;
Bygrave, 1994; Vesper, 1988). Trots att det politiska etablissemanget
och samhället i stort idag ser entreprenörskap som något positivt finns
det fortfarande en viss skepsis mot entreprenörskap inom vissa delar av
akademin (Lundmark & Westelius, 2013; Philpott, Dooley, O’Reilly, &
Lupton, 2011; Acs, Audretsch & Strom, 2009). Från efterfrågesidan är
det vanligt att potentiella deltagare inför ett entreprenörskapsprogram
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är skeptiska till att programmet i fråga faktiskt bidrar med relevant
praktiskt kunnande och att ett deltagande är värt den tid programmet
tar i anspråk. (Gibb, 1990; Klofsten & Mikaelsson, 1996).
Garavan och O’Cinneide (1994) skiljer mellan olika typer av utbildnings- och träningsaktiviteter riktade mot entreprenörer och småföretagare. I synnerhet visar de på en motsättning mellan management- och
entreprenörskapsutbildning. Där en skillnad är att managementutbildning fokuserar på analys och planering, medan entreprenörkapsutbildning fokuserar på trial and error. Många som deltar i ett entreprenörskapsprogram är emellertid i färd med eller avser att starta ett företag.
Därför finns det anledning att inkludera aspekter av management, eller
den bredare svenska termen företagsekonomi. Deltagarna har ofta
behov av verktyg för att analysera och hantera marknader och organisationer (Klofsten, 1992).
Eftersom entreprenörskapsprogram därmed har en koppling till
klassisk företagsekonomi, medan potentiella deltagare ofta ser framgångsrika entreprenörer som mer trovärdiga än akademiker, är det inte
självklart vem som är bäst skickad att leda entreprenörskapsprogram.
Att låta ett team bestående av både entreprenörer och akademiker leda
entreprenörskapssatsningar har därför lyfts fram som en framgångsrik
modell (Volkmann, 2004). Formerna för entreprenörskapsprogram
skiljer sig också från klassisk universitetsutbildning med katederundervisning, självstudier och skriftlig examination. Snarare betonas mer
praktiska former som fallstudier, praktiska övningar och egna initiativ
(ibid).

ENP-programmet tillkomst och utveckling
Programmet startades under 1994 och var på den tiden ett steg i att
utveckla en mer heltäckande aktivitetsportfölj med syfte att stödja teknik- och kunskapsintensivt företagande med rötter i Linköpings universitet. Det fanns vid universitetet (och nätverket SMIL) redan då
stor erfarenhet av att arbeta med etablerade företag, som t.ex. Innovativ Vision, Programsystem, Sectra och SoftLab. Men ett behov fanns
också av aktiviteter för entreprenörer i en start-fas, bland annat för att
öka nyföretagandet vid universitet, öka kvalitén på nya företag och inte
minst för att indirekt skapa ett entreprenöriellt universitet. Just detta
att skapa nya avknoppningsföretag fanns inte inskrivet i universitetets
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strategi, administrationen stöttade inte programmet aktivt, men hindrade inte heller dess framväxt. Snarare handlade det om en grupp drivkraftiga individer vid universitetet och SMIL som såg till att programmet blev verklighet.
I det första (pilot) programmet deltog ett tiotal individer representerande fem potentiella företag. Programmet utvärderades och resultatet
var mycket positivt, vilket naturligtvis sporrade till fortsättning. Intresset att delta i programmet växte kontinuerligt inte bara i Linköping
utan också i Sverige och internationellt. Under tiden utvecklades programmet från ett relativt fast grundkoncept – att vända sig till deltagare
som avser att starta genuint nya företag inom olika sektorer – till att
också inkludera dem som exempelvis avser att etablera nya affärsområden inom etablerade verksamheter.
För att sammanfatta ENP-programmets utveckling under de 20 åren
som gått sedan starten kan följande sägas:
Totalt har i de 80-tal program som genomförts omkring 1 500
nya entreprenörer deltagit. Dessa har startat i runda tal 500
företag och verksamheter (tabell 1). Programmet har förutom
i Linköping genomförts på en handfull orter i Sverige och då
främst Umeå (Uminova), Skara (Lyftet) och Västerås (Teknikbyn). Internationellt har programmet genomförts i Ryssland
(Obninsk) och Moldavien (Chișinãu). Över hälften av alla ENPprogram har genomförts utanför Linköpingsregionen.
Inom EU-projektet UNISPIN var ENP-programmet en av stöttepelarna för att främja utvecklingen i en rad regioner i Europa
(van der Sijde & van Tilburg, 1998).
Programmet finns idag i tre utförande former som ”ENP-classic” (akademiska systemet), ENP-gröna näringarna (lantbruk,
miljö och energi) och ENP-organisation (offentliga och privata
organisationer).

Utöver att programmet skapat nya verksamheter så har det även varit
en källa till en rad olika empiriska studier vilket lett fram till artiklar
i European Industrial Training (Klofsten, 2000), Regional Studies
(Klofsten et al., 2010), Technology Analysis & Strategic Management
(Klofsten, 2005) och International Small Business Journal (Davidsson
et al., 2006).
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Innehåll och genomförande
För att starta en ny verksamhet behövs en rad olika kunskaper inom en
rad olika områden och därför är det viktigt att entreprenörskapsprogrammet ger ett holistiskt lärande som omfattas såväl av att utveckla
individen (kompetens och drivkrafter), som faktorer kopplade till företaget (idé, produkt/tjänst, marknad och organisation) samt externa
relationer (kundrelationer och övriga relationer). Detta kommer förhoppningsvis innebära att verksamheten uppnår en idéplattform – vilket betyder att idén är väl förankrad bland relevanta intressenter (Klofsten, 2005), och senare kanske även en affärsplattform – vilket betyder
att företaget har uppnått en stabil kommersiell verksamhet (Klofsten,
1992; Davidsson & Klofsten, 2003).
Ett ENP-program byggs upp av följande fem hörnstenar:
Affärs- eller verksamhetsplan. Varje deltagare måste utveckla
en sådan baserat på en egen idé.
Workshops. Inom dessa behandlas till exempel idéutveckling,
marknadsföring, försäljning och finansiering.
Coaching. Varje deltagare i programmet får träffa en coach
minst två gånger för att stämma av läget i arbetet och få rådgivning.
Mentorskap. Varje deltagare får tillgång till en mentor som på
informell basis kan ge stöttning och vägledning i den entreprenöriella processen.
Tillgång till ett nätverk. Varje deltagare får under programmet
ett gratis medlemskap i SMIL vilket gör att man får tillgång till
rad aktiviteter och får träffa andra företagare och entreprenörer.

Programmet skiljer på ”mjuka” och ”hårda” resurser. Mjuka resurser
avser kunskap, relationer, inspiration och andra immateriella resurser.
Hårda resurser avser pengar, infrastruktur och andra materiella resurser. Programmet erbjuder endast mjuka resurser. Tidigare forskning
visar att båda är viktiga, men att de inte bör sammanblandas i ett och
samma program (Autio & Klofsten, 1998; Klofsten & Jones-Evans,
1996). Det kan inte nog poängteras vikten av att så tidigt som möjligt
få in deltagarna i en nätverksprocess för en effektiv förankring av idén
sitt sammanhang (Olofsson, 1979). Här kommer nätverket av entrepre-
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Tabell	
  1.	
  Exempel	
  på	
  företag	
  som	
  har	
  gått	
  ENP	
  
___________________________________________________________________________	
  
Företag	
   	
  
	
  
Startår,	
  anställda,	
  verksamhet	
  &	
  avknoppningsbakgrund	
  
___________________________________________________________________________	
  
Attentec	
  	
  
	
  
2005;	
  30;	
  konsultföretag	
  inom	
  programvaruutveckling	
  	
  
	
  
	
  
	
  
(mobilitet,	
  internet	
  och	
  webb);	
  Epact	
  AB.	
  
	
  
Appied	
  Sensor	
  	
   	
  
1994;	
  27;	
  kemiska	
  gas-‐sensorlösningar	
  för	
  apparat,	
  bil,	
  
(f.d.	
  Nordic	
  Sensor	
  	
  
byggteknik,	
  konsument-‐och	
  industriapplikationer;	
  	
  
Technologies)	
   	
  
Institutionen	
  för	
  fysik,	
  kemi	
  och	
  biologi.	
  
	
  
Calluna	
   	
  
	
  
1992;	
  35;	
  konsultverksamhet	
  avseende	
  naturvård,	
  på	
  	
  
	
  
	
  
	
  
land	
  och	
  i	
  vatten;	
  Institutionen	
  för	
  fysik,	
  kemi	
  och	
  biologi.	
  
	
  
Dynamic	
  Code	
   	
  
2002;	
  8;	
  kundanpassade	
  och	
  paketerade	
  helhetslösningar	
  	
  
	
  
	
  
	
  
av	
  laboratorietester;	
  Statens	
  Kriminaltekniska	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Laboratorium	
  &	
  Rättsmedicinalverket.	
  
	
  
Idonex	
   	
  
	
  
1994;	
  35;	
  programvaror	
  för	
  att	
  bygga	
  och	
  driva	
  
	
  f.d.	
  Informations-‐	
  
webbplatser;	
  Institutionen	
  för	
  datavetenskap	
  &	
  
vävarna	
  &	
  Roxen)	
  	
  
Institutionen	
  för	
  fysik,	
  kemi	
  och	
  biologi.	
  
	
  
Kreatel	
   	
  
	
  
1995;	
  219;	
  tjänsteterminaler	
  för	
  telekom-‐	
  och	
  
(f.d.	
  Motorola,	
  	
   	
  
bredbandsnät;	
  Institutionen	
  för	
  datavetenskap	
  &	
  
Google	
  &	
  	
  
	
  
Institutionen	
  för	
  fysik,	
  kemi	
  och	
  biologi.	
  
numera	
  ARRIS)	
  
Wolfram	
  Mathcore	
  
1998;	
  18;	
  matematisk	
  modellering	
  och	
  simulering	
  för	
  
(f.d.	
  Mathcore)	
   	
  
effektiva	
  produktutvecklingsprocesser;	
  Institutionen	
  för	
  
	
  
	
  
	
  
datavetenskap.
Psykologpartner	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Shapeline	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

2000;	
  70;	
  tjänster	
  utifrån	
  kognitiv	
  beteendeterapi	
  (KBT)	
  	
  
och	
  tillämpad	
  beteendeanalys	
  (TBA);	
  Institutionen	
  för	
  
Beteendevetenskap.	
  

	
  
	
  

1999;	
  12;	
  system	
  för	
  planhetsmätning	
  inom	
  stål-‐	
  och	
  	
  
Metallindustrin;	
  Epact	
  AB.

Xcerion	
   	
  
	
  
2001;	
  12;	
  Holdingbolag	
  för	
  innovationer	
  och	
  patent	
  inom	
  
(f.d.	
  Mediate)	
   	
  
från	
  internet	
  relaterad	
  teknik;	
  Institutionen	
  för	
  data-‐
	
  
	
  
	
  
vetenskap.	
  
___________________________________________________________________________	
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Tabell	
  2.	
  Ett	
  typiskt	
  schema	
  för	
  ENP	
  

____________________________________________________________	
  
Datum/tid	
  

	
  

Innehåll	
  

____________________________________________________________	
  
20/8,	
  16–19	
  
	
  
Kick-‐off,	
  presentation	
  av	
  deltagare,	
  och	
  övriga	
  medverkande.	
  

26/8,	
  13-‐19	
  
	
  
	
  
	
  
11/9,	
  13-‐18	
  
	
  
Vecka	
  39	
  
	
  
30/9,	
  13-‐19	
  
	
  
	
  
	
  
9/10,	
  13-‐16,	
  
16-‐19	
   	
  
	
  
	
  
	
  
Vecka	
  44	
  
	
  
5/11,	
  13-‐18	
  
	
  
Vecka	
  47	
  
	
  
26/11,	
  13-‐19	
  

	
  
	
  

Introduktion	
  av	
  coaching,	
  hemuppgifter	
  samt	
  bokning	
  av	
  
Mötestider.	
  
	
  
Affärsplattformen;	
  hörnstenar	
  för	
  företagets	
  tidiga	
  	
  
utveckling.	
  Grupparbete.	
  

	
  

Idékvalificering;	
  från	
  idé	
  till	
  affärsidé.	
  

	
  

Coaching	
  1;	
  projektvis	
  coaching.	
  

	
  
	
  

Marknad	
  och	
  praktisk	
  försäljning;	
  marknadsföring,	
  sätt	
  att	
  
Sälja,	
  nyckelkunder	
  och	
  konkurrenter.	
  

	
  
	
  
	
  

Affärsplanering	
  och	
  din	
  utvecklingsplan;	
  introduktion	
  till	
  
Affärsplanen.	
  Presentationer	
  av	
  egen	
  projekt-‐	
  	
  
eller	
  utvecklingsplan	
  (5	
  min/projekt)	
  	
  

	
  

Coaching	
  2;	
  projektvis	
  coaching.	
  

	
  

Ledarskap;	
  projekt	
  och	
  grupp.	
  

	
  

Coaching	
  3;	
  projektvis	
  coaching.	
  

	
  

Avslutning,	
  projektpresentationer	
  (15	
  min/projekt),	
  och	
  diplom-‐	
  
utdelning.	
  Ett	
  företag	
  som	
  tidigare	
  gått	
  programmet	
  presenterar	
  
sig.	
  Feedback	
  på	
  presentationer	
  och	
  på	
  programmet	
  i	
  sin	
  helhet.	
  
___________________________________________________________________________	
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nörer, SMIL, in i bilden, men också investerare, inkubatorer och teknikparker. Flera personer i dessa nätverk medverkar i programmet som
workshopledare, coacher och mentorer. I vissa fall medverkar de också
vid rekryteringen av deltagare till programmet. En viktig aspekt av programmet är just att en åtskillnad görs mellan coach och mentor. Den
första arbetar nära programledningen och har en central roll att genom
schemalagda möten bistå och följa upp att arbetet med affärs- och verksamhetsplanen går framåt medan mentorn har en betydligt mindre formell roll (Klofsten & Öberg, 2012).
Programmet har sedan starten varit utformat så att deltagarna kan
arbeta eller studera parallellt. Dock har programmet under åren tidsmässigt kortats ner från att ha varit på drygt ett år till att nu genomföras
under 4–6 månader (tabell 1). Att korta ner programmet skapade ett
snabbare tempo och ett ökat engagemang över hela programperioden.

Målgrupp och rekrytering
ENP-programmet har flera målgrupper och dessa finns främst i universitetsmiljön (studenter, lärare och forskare), men ett flertal kommer
också från företag och organisationer (anställda som startar verksamhet
inom respektive organisation eller knoppar av till egna företag). Andelen med annan bakgrund är relativt liten. Kriterierna för rekrytering
är mycket enkla – deltagaren i fråga skall ha en idé (som inte behöver vara särskilt utvecklad) och måste framförallt ha en stark motivation att delta. Rekryteringen sker på bred front där det handlar om t.ex.
informationsblad, annons i tidningar och information på kurserna i
entreprenörskap. Den kanske viktigaste kanalen för att nå fram är nog
mun-till-mun från programalumner till potentiella deltagare och i det
nätverk av supportorganisationer som finns i programmets närmiljö.
Varje deltagare intervjuas innan vederbörande antas till programmet, dels för att säkerställa att båda kriterierna är uppfyllda (idé och
drivkraft) och dels för att undanröja eventuella missförstånd som att
ENP-programmet skulle vara en traditionell poänggivande kurs i
entreprenörskap. Det finns i princip två skäl till att denna relativt enkla
rekryteringsprocess används:
Det är näst intill omöjligt att avgöra huruvida en idé är bra eller dålig så
här pass tidigt. En tidig idé tenderar att förändras och i vissa fall kraftigt
förändras under mognadsprocessen (Timmons & Spinelli, 1994; Klof
sten, 2005).
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Entreprenörskap är en process som till sin karaktär är oförutsägbar, icke
linjär och vars resultat bestäms av beteendet hos enskilda individer i
interaktion med omgivningen (Sarasvathy, 2001, Lundmark & Westelius, 2012;2013).
Därför sätter programmet individen (entreprenören eller det entreprenöriella teamet) före idén vilket i praktiken innebär att om idén inte
håller så byts idén ut och inte tvärtom. Att utveckla en omogen idé kan
ta mycket lång tid särskilt om den precis är sprungen ur forskarmiljön,
är abstrakt och är svagt förankrad på marknaden (Klofsten, 2005).
Det krävs följaktligen ett stort engagemang bland deltagarna där det
gäller att under programmets gång passa på att utnyttja resurspersoner
och nätverk som finns inom programmet. ENP-programmet kan därför
ses som en arena för aktiviteter och möjligheter, färdiga att användas för
deltagare som vill utveckla sitt entreprenörskap.

Finansiering av programmet
Det kostar inget att gå programmet och detta är ett beslut som togs
tidigt. Anledningen är att den typiske deltagaren i de alla flesta fall är en
ung individ utan möjligheter att kunna betala den avgift som krävs för
att täcka programmets verkliga kostnader. Även möjligheten att finansiera programmet genom ägarandelar har diskuterats men det anses inte
som lämpligt, främst ur imagesynpunkt. Programmet är ingen ”investeraraktivitet” och det bedöms som viktigt att ha en neutral hållning
till deltagarnas verksamheter, där alla idéer har lika värde. Programmet finansieras istället av offentliga medel. Den totala kostnaden för
att genomföra ett genomsnittligt ENP-program ligger på 350–500 tkr
för finansiären. Normalt deltar ett tjugotal deltagare med 10–15 idéer.
Varje idé drivs sålunda av en eller flera entreprenörer. Varje verksamhet (idé) tilldelas en mentor. Vid programstarten betalar deltagarna
vanligtvis en depositionsavgift om 500 kr per grupp. Denna deposition
återbetalas om kriterierna för deltagande uppfylls. Syftet är att säkerställa deltagarnas avsikt att slutföra programmet.

Feedback från deltagarna
Efter varje genomfört program genomförs en enkel utvärdering och
följande har då lyfts fram som positiva aspekter av att delta:
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”Fick en bättre struktur i utvecklingsarbetet”
”Blev sporrad att gå vidare – att prestera mer”
”Nätverket som man kom i kontakt med var otroligt värdefullt”
”Man fick insyn i vad som verkligen krävs för att starta företag
och bli en framgångsrik entreprenör”
”Jag har blivit mer professionell”
”Olika infallsvinklar i företagandet”
”Jag känner mig mycket säkrare i min roll som entreprenör”
”Jag fick en god start och jag kanske inte hade gått vidare om
inte programmet hade funnits”

Den faktor som mest frekvent lyfts fram är tillgången till det nätverk
som följer med programmet. Relationen med mentor och coach anses
som något mycket positivt. Att programmet bidrar till att få en bättre
struktur i arbetet och man pushas att prestera mer bedöms vara nyttigt. Ungefär en femtedel av deltagarna slutför inte programmet och det
finns särskilt tre orsaker; att grundargruppen splittras, brist på tid att
delta och att idén helt enkelt inte höll.

Framgångsfaktorer vid
entreprenörskapsträning
Baserat på de drygt 20-års erfarenheter som finns av att genomföra
ENP-program så kan följande framgångsfaktorer lyftas fram:
Etablera en helhetssyn. Ett programinnehåll som möjliggör att
en mångfald av aspekter på affärs- och verksamhetsutveckling
behandlas.
Situationsanpassa kompetenstillförsel. Tidiga utvecklingsprocesser är dynamiska och kräver en effektiv matchning av kompetens mot behoven hos deltagarna. Till exempel är det viktigt
att matcha grupperna mot lämpliga mentorer och coacher som
förstår både gruppen och idén. Mentorerna och coacherna kan
sedan situationsanpassa programinnehållet efter gruppens
behov.
Definiera verkliga behov. Det är inte självklart att deltagarna är
medvetna om sina verkliga behov i utvecklingsprocessen. Ofta
finns ett upplevt behov som behöver analyseras för att kunna
komma fram till en relevant lösning.
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Använd ett nätverk av kompletterande aktörer. Värdet på programmet blir större om deltagarna får access till andra aktörers
aktiviteter och resurser.
Öka deltagarnas självförtroende. Deltagarna saknar vanligtvis
praktiska erfarenheter av entreprenörskap till en början, och
ser sig heller inte som entreprenörer. Här gäller det att få dem
att känna sig inspirerade och bekväma i den nya ”rollen”.
Upprätta tydliga leveransmål. Deltagarna måste kunna visa
att de går från tanke till handling och att detta dokumenteras i
form av exempelvis en enkel affärsplan och anteckningar från
möten med potentiella kunder. En professionell presentation
av affärs- eller verksamhetsplanen krävs vid avslutningen av
programmet.
Använd erfarna entreprenörer. Ryggraden i programmet är tillgång till erfarenheter och beprövade verktygslådor från entreprenörer som är villiga att dela med sig av sina kunskaper.
Sammanför rätt mentor med rätt deltagare. Mentor och deltagare måste matchas ihop och faktorer som spelar in här
kan vara personkemi, ålder, kompetensprofil och ömsesidig
respekt.
Varva praktik med teori. Programmet är ju praktiskt orienterat,
men det är inte fel att ibland använda forskningsbaserade
modeller som ger struktur och skärpa.
Rekrytera utifrån inställning snarare än bakgrund. En mixning
av deltagare utifrån exempelvis utbildningsbakgrund, kön,
bransch och nationalitet kan ge programmet intressanta kompetenskombinationer. Det viktiga är dock att det finns en positiv inställning till lärande och nya infallsvinklar på problem.
Skapa trovärdighet. Lärprocesserna underlättas av ett öppet
och rakt kommunikationsklimat. Ofta uppstår situationer där
det finns krav på sekretess och där det samtidigt är svårt att
juridiskt hantera detta i hela gruppen. Därför gäller att på ett
tidigt skapa trovärdighet som i sin tur ger den nödvändiga
öppenheten för att få till interaktiva lärprocesser.
Undvik att stressa fram resultat. Det tar tid att utveckla personer och idéer. Låt detta ske utifrån de förutsättningar som finns
i det enskilda fallet.
Sträva efter flexibilitet i genomförandet. Entreprenörskap är
associerat med handling, nya lösningar på problem och möjligheter. Detta måste också speglas i programupplägget.

En viktig övergripande poäng är att framgångsfaktorerna är framtagna
med kvaliteten på helheten i fokus. Det är viktigt att inte fokusera för
mycket på hur många företag som genereras eller hur många som väljer
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att inte gå vidare med sina idéer. Det viktiga är att programmet håller god kvalitet och att deltagarna utvecklas och får en bättre förståelse av och för de entreprenöriella processerna. Genom att fokusera på
programkvaliteten i stället för uppstartsfrekvensen tror vi att man bäst
främjar framgångsrikt entreprenörskap på lång sikt.

Slutsatser och implikationer
I detta kapitel har vi fokuserat på hur man kan främja entreprenörskap
genom att som universitet ta en ledande roll. Vi har argumenterat för
att entreprenörskap är ett beteende eller en roll som en individ eller
en grupp ibland antar snarare än en personlighetstyp eller medfödd
förmåga. Det studerade entreprenörskapsprogrammet, ENP, visar att
entreprenörskap kan stimuleras och att deltagande individer och organisationer ofta upplever stor nytta av att delta. Ibland yttrar sig detta i
att nya verksamheter faktiskt skapas och ibland yttrar det sig genom en
positiv lärande process hos deltagarna (Fairlie et al., 2012).
ENP-programmet har många år på nacken och har testats i flera
olika miljöer både i Sverige och utomlands. Det är viktigt att påpeka
att programmet är beroende av stöd internt inom universitetet, extern
från finansiärer men också från potentiella deltagare. Alla tre aspekterna måste vara på plats för ett fungerande program. Det är därför
viktigt att arbete med dessa tre aspekter, vilka Gibb (1990) skulle kalla
”gaps”. Det är också viktigt att poängtera att det kan ta tid att bygga
upp ett ENP. Det tog två till tre år innan ENP riktigt tog fart inom Linköpings universitet. Däremot har vi sett att när programmet överförts
till andra universitet har det gått väldigt snabbt att sätta upp programmet. I dessa fall har dock programledning, coach och workshopledare
haft tidigare erfarenhet från Linköpings universitet. När värduniversitetet själva tagit över verksamheten har det i vissa fall gått mycket bra,
medan universiteten i andra fall inte har kunnat replikera programmet,
beroende på exempelvis bristande resurser eller att en eldsjäl inte längre
är kvar i organisationen.
En annan viktig erfarenhet är att programmet betyder väldigt mycket
för forskningsmiljön vid universitetet. En kanske uppenbar aspekt av
detta är att det finns goda möjligheter att studera ett stort antal framväxande verksamheter, vilket är centralt för entreprenörskapsforskare.
En inte lika uppenbar, men lika viktig aspekt är att det under årens
lopp skapas en mängd företag som har anknytning till universitetet och
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därför är lätta att interagera med i forskningssammanhang. Dessutom
utgör tidigare deltagare med sina numera etablerade företag en källa
till mentorer och nätverkspartners för de nya deltagarna. Ytterligare en
aspekt av detta är att ENP på grund av sin universitetsanknytning utgör
ett tydligt exempel på hur forskning direkt kan tillämpas och nyttiggöras. På detta sätt bidrar ENP till alla tre av universitets uppgifter.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att programmet situations anpassas så att det passar deltagarnas olika utgångspunkter och
målsättningar. Det är också av stor vikt att koppla ihop rätt människor
för att generera värdeskapande nätverk. Även om vi tror att många av
framgångsfaktorerna vi beskrivit ovan är tämligen allmängiltiga så är
det ändå viktigt att varje faktor bedöms utifrån den kontext i vilket
programmet genomförs. ENP har ju hittills i huvudsak varit riktat mot
kunskapsintensiva företag i universitetsmiljö.
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Att utvecklas som
människa och framtiden som
pedagogisk möjlighet
Arvid Löfberg

vilken betydelse kan pedagogiken ha, och vilken roll har den
spelat som vetenskap och som praktik i människors socialisation och
kunskapsbildning, alltså för mänsklig utveckling? Det är sådana frågor
jag diskuterar i den här artikeln. Människans utveckling är ett omfattande begrepp. Notera att jag använder ordet ”människan” och därmed
lyfter fokus från individens utveckling till människans möjligheter till
utveckling och förändring, och därmed de villkor som innebär möjliggörande på ett mer generellt plan. All pedagogisk verksamhet måste
ses mot denna bakgrund, antingen vi talar om det enskilda barnets
utveckling, skolans verksamhet, människors arbetsplatser, människors
utveckling som samhällsmedborgare eller människor i sina bostadsområden. I samtliga dessa situationer rör det sig om människors utveckling, eller som jag ibland föredrar att kalla det, människans tillblivelse.
Därmed har jag valt att i denna artikel diskutera pedagogik och den
pedagogiska verksamheten på ett allmänt och principiellt plan, med
anknytning till samtliga de praktiska verksamheter som vi som människor är involverade i, oavsett ålder eller livsomständigheter, som enskild
människa eller som grupper av människor i socialt samspel.
Människan blir inte till av någon gudomlig makts ingripande och
påverkan utan av samspelet med de omständigheter som omger henne.
Det är det synsätt som jag finner rimligast som grund för förståelse av
mänsklig utveckling. Härmed har jag antytt det första ledet i rubriken
till denna artikel. Det andra ledet rör pedagogik som verksamhet, som
vetenskap och som praktik. Med ”och” i rubriken ställer jag frågan på
vad sätt vi har rätt och möjlighet att ingripa i denna utveckling och vilken uppgift vi kan och bör ta på oss som pedagogiskt verksamma. Det
är ett anspråksfullt åtagande som bara blir möjligt om vi som pedagoger
riktar fokus mot framtiden och den möjlighet denna framtidsfokusering kan erbjuda den pedagogiska verksamheten, om vi med pedagogisk verksamhet avser den teknik som krävs för att på ett meningsfullt
sätt delta i människors utveckling, tillblivelsen som människa.
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I den här artikeln vill jag utforska relationen mellan mänsklig utveckling och pedagogisk verksamhet med anknytning till både en rimlig förståelse av mänsklig tillblivelse som process och den pedagogiska verksamheten som ett ingripande i denna process.

Några utgångspunkter
Ambitionen att vilja påverka människans utveckling kan ta sig många
uttryck. Skolan och dess verksamhet är ett bland flera uttryck. I namn
av höga ideal kan det vara frestande att föreskriva hur människan bör se
ut och formas. Folkfostran innebär att vidga denna verksamhet till att
inkludera en hel befolkning. För samhällets utveckling finns det alltid
krafter som vill ingripa för att få till stånd förändring i en bestämd riktning. Även om vi vill ingripa för att främja människors möjlighet att
själva ta ansvar och utveckla sitt eget liv, exempelvis inom arbetslivsområdet eller samhällslivet i stort, finns där alltid ett krav på ett etiskt
ställningstagande.
Med detta resonemang vill jag kort peka på det samspel som råder
mellan mänsklig utveckling och det pedagogiska ingripandet i denna
utveckling, antingen vi har ambitionen att stödja kompetens och kunnande eller vill påverka människors välbefinnande. De problem av etisk
och praktisk art som uppstår när vi som ingripare ställer oss vid sidan
av den process vi avser att ingripa i bör synliggöras, särskilt i pedagogisk
verksamhet. Pedagoger med olika uppgifter måste vara vaksamma mot
den ”svarta pedagogik” det är så lätt att bli del av, i kraft av sin profession.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling har varit och är fortfarande en grundläggande
dimension i mycket av den arbetslivsorienterade forskningen. Per-Erik
Ellström har under en stor del av sitt yrkesverksamma liv och i flera rapporter och böcker (t.ex.1992, 2005), som forskare och pedagog arbetat
för att identifiera sätt att främja människors utveckling av kompetens.
Han har därmed satt människors arbetsvillkor i centrum. Jag nämner
Per-Erik Ellström, fullt medveten om att det finns andra som kan nämnas i detta sammanhang, eftersom han fått och har en framträdande
position inom det arbetslivspedagogiska området med fokus på arbets-
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platsens villkor för kompetensutveckling. Själv kom jag i mitten av
1970-talet att fokusera människors livsbetingelser och förutsättningar
att konstruera kompetens i sitt boende, alltså inom bostadsforskningen
som jag försökte få att gå i en pedagogisk riktning. Konstruktionen och
planeringen av bostadsområden blev intressant, med fokus på hur de
boende kunde förvalta och utveckla sitt boende, i termer av kompetens.
I min avhandling (Löfberg, 1976) presenterar jag ett grundläggande
sätt att betrakta mänsklig kompetensutveckling, nämligen som människors kapacitet att samordna kunskap om det som föreligger här och
nu (det synkrona) med det som har hänt och det som kan tänkas komma
att hända i framtiden. Jag kallade denna dimension, från det tidigare till
ett framtida möjligt scenario för diakron, i det att den, i motsats till
den synkrona, rymmer både det förflutna och en möjlig framtid. Man
skulle kunna säga att den mest grundläggande mänskliga kompetensen
är denna kapacitet att koordinera två dimensioner (den diakrona och
den synkrona) som framträder i varje människas liv och att ”jaget”, om
man så vill, utgörs av insikten att det alltid är i denna skärningspunkt
man befinner sig. I min avhandling höll jag resonemanget på en ganska abstrakt nivå och knöt aldrig riktigt ihop idén om mänsklig kompetensutveckling med idén om ett pedagogiskt ingripande. Problemet
var att jag försökte förstå mänsklig kompetensutveckling i den diakrona
dimensionen som en traditionell kunskapsfråga. Kunskap är alltid kunskap om något och framtiden i den diakrona dimensionen rör sig om
något som ännu inte existerar, som ännu inte blivit till. Kunskap om
framtiden kan ju aldrig bli mer än kvalificerade gissningar, samtidigt
som hela vår utveckling som människor är riktad mot framtiden och
utgör kärnan i alla pedagogiska visioner.
I läsandet av en sammanställning av tre föreläsningar som hölls av
en av pragmatismens filosofer, Richard Rorty i början av 1990- talet
(Rorty, 2003) väcktes mina funderingar om tveksamheten i att försöka
fånga idéer om framtiden i traditionella kunskapstermer. I den svenska
översättningen sammanställs dessa tre föreläsningar som hölls i Wien
1993 under rubriken ”Hopp i stället för kunskap”. Om vi tolkar begreppet ”hopp” som liktydigt med förhoppningar om önskvärda möjligheter så närmar vi oss en idé om hur framtiden kan te sig för någon stadd
i utveckling, dvs. framtiden i den ovan nämnda diakrona dimensionen.
Jag återkommer till Rorty. Nu vill jag bara nämna honom i och med att
han bidra till att tydliggöra framtiden som möjlighet.

215

arvid löfberg

Att göra världen till sin
I en tidigare artikel (Löfberg 2006) använder jag det engelska uttrycket
”appropriation” för att beskriva hur vi som människor bygger upp vår
kompetens och vårt kunnande så att den värld vi befinner oss i blir vår.
Både barn och vuxna försöker göra världen till sin egen utifrån den
position de befinner sig i. Världen framträder med dess olika möjligheter utifrån det perspektiv som positionen medger, och för perspektivtagaren finns det inget rätt eller fel som överskrider detta perspektiv. Som
människor skapar vi vår egen livsvärld, vår kontext. För den enskilde
finns ingen överordnad sanning. Svaret på frågan om sanning, om vad
som är rätt och fel måste ges av den eller de som bär upp perspektivet.
I Löfberg (2001) för jag en utförligare diskussion om perspektivtagandets problematik. Qvarsell (2003) tar upp ett område där perspektivskillnaderna blir tydliga, nämligen barns relationer till vuxna och till
andra barn, utifrån kunskapsteoretiska och allmänmänskliga grunder.
Genom att lyfta fram begreppet ”appropriation” vill jag kasta ljus
på den mänskliga kapaciteten att extrahera information från en okänd
omvärld och att konstruera egen kunskap om vad denna värld har att
erbjuda i form av olika möjligheter till aktiviteter, dvs. ett levbart sammanhang eller en hanterbar kontext. I Löfberg & Qvarsell (2010) förs
ett utförligt resonemang om kontextualisering och den differentiering
som framträder mellan iakttagbara intryck som kan komma att utgöra
villkor för utveckling och expansion av kunnandet.
Begreppet ”appropriation” har sin grund i Jean Piagets idé om konstruktivism, vilken han utvecklade i sina texter om Genetic Epistemology (1970, 1972). De element som utgör innehållet i det som lärs in
har aktivt extraherats av den som bildar kunskapen, alltså utifrån den
lärandes värld, perception och därmed perspektiv. Kunskap kan således
betraktas som formad och konstruerad av den lärande på basis av de
element eller intryck som framträder i omvärlden och som kan användas i konstruktionen av den egna kunskapen. En mycket levande och
konkret beskrivning av hur denna process att ta världen i anspråk och
att göra omgivningen till en personlig plats och bas för konstruktion av
kunnande och kompetens finns i Göran Rosenbergs (2012) beskrivning
av hur han tar till sig och gör Södertälje, där han växte upp, till sin plats
och utgångspunkt för sin utveckling som människa.
För att förstå betydelsen av detta sätt att ta den egna omgivningen i
anspråk är det nödvändigt att notera Piagets betoning av den lärandes
216

att utvecklas som människa och framtiden som pedagogisk möjlighet

interna aktiviteter och externa handlingar. Med detta avser han våra
reflektioner å den ena sidan och våra yttre handlingar i ett specifikt
sammanhang med dess specifika villkor å den andra. Som ett resultat
av dessa yttre handlingar får vi också möjlighet att både uppfatta och
erfara de beståndsdelar som konstituerar den värld som är vår. Externa
handlingar är det som ger oss möjligheten att urskilja aspekter av den
värld som framträder för oss. Lärandet, både som uppbyggnad av kunskaper och som vetenskaplig verksamhet, blir därmed centralt i den
grundläggande mänskliga kapaciteten att göra världen till meningsbärande miljö, till något som erbjuder kvaliteter som vi kan använda för att
utveckla vår värld, både mentalt och som faktisk livsmiljö med möjligheter och begränsningar. Här är det viktigt att notera att våra externa
handlingar också förändrar den faktiska och påtagliga värld vi lever i
och gör att vi delvis kommer att leva i en ny värld med nya livsbetingelser och nya kvaliteter. Med ordet ”kvalitet” avser jag vad något består
av, dvs. dess substans.
I en tidigare artikel (Löfberg, 1994) argumenterar jag för att kvalitet
är den aspekt av världen som kan uppfattas som något i förhållande till
något annat, och som till följd av detta kan användas för att genomföra
olika avsiktliga handlingar i ett specifikt sammanhang. Med andra ord
kan man säga att kvalitet ger möjligheter till avsiktlig handling och att
den i grunden är en miljöaspekt. Det är handlingen att upptäcka dessa
nya miljöaspekter som borde vara i fokus när vi försöker förstå hur vi
som människor relaterar till delar av världen som möter oss. I korthet innebär denna extrahering av kvalitativa aspekter från vår omgivning grunden för det sammanhang i vilket vi lever. På ett sätt kan man
säga att vi som människor konstruerar vårt eget levbara sammanhang
genom att sammanhanget blir hanterbart. Grunden för denna konstruktion är vår medvetenhet om miljön, världen som vi förstår den.
Begreppet kvalitet är här nära besläktat med begreppet ”affordance”
som det formulerats av bl. a. James Gibson (1979).
För att begreppet ”affordance” ska bli begripligt i detta resonemang
vill jag relatera det till den tankestruktur som Charles S. Peirce utvecklat inom ramen för sin kunskapsteori under det sena 1800-talet, framför
allt i artikeln ”The Architecture of Theories”, publicerad i The Monist
1891.
Det intressanta med Peirces uppfattning om kunskap och kunskapskonstruktion är några mycket specifika distinktioner. Kunskap om världen och världen i sig är med detta synsätt inte två olika fenomen utan
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en del av samma existerande värld. För det första har vi något som vi
måste förstå som existerande i sin egen rätt och som Peirce kallar ”firstness”. Men vi kan aldrig nå direkt kunskap om detta något, och här
menar han (vilket ju är i linje med Kants påstående) att det är omöjligt
att få kunskap om ”das Ding an sich”. Peirces övertygande argument är
att kunskap är relationell. Det vill säga, kunskap handlar alltid om hur
något är relaterat till något annat. Dock förutsätter detta en medlande
idé eller teori om hur något kan relateras till något annat, och det kal�lar Peirce ”thirdness”. Vad som faktiskt förefaller oss som en del av vår
miljö eller det sammanhang vi befinner oss i, är relationer i världen,
som vi kan varsebli och som utgör en funktion av vår kunskap om världen. Peirce kallar det jag tidigare benämnde kontext för ”secondness”.
Även om vi kan tala om tre olika men relaterade aspekter av världen,
återstår frågan om hur de kan uppfattas som funktionellt relaterade.
I Löfberg (2001) relaterar jag Gibsons (1979, op. cit.) begrepp ”affordance” till Peirces (1891) funderingar kring uppkomsten av ”secondness”, och hävdar att det enda sätt på vilket vi kan föreställa oss ett
funktionellt samband mellan Peirce’s tre fenomenala aspekter av vår
värld är genom att relatera uppfattning av världen till konsekvenserna
av våra handlingar i världen. Medvetenhet om möjliga åtgärder som
tillåts eller ges inom ramen för vad vi uppfattar, med Peirces terminologi ”secondness”, då de faktiskt genomförs, kan avslöja delar av världen som hittills varit omedvetna för oss, bortom vår möjliga medvetenhet och som utgör en del av det ”firstness” som Peirce talar om. Denna
nya medvetenhet kan, som ett resultat av våra handlingar, bekräfta vad
vi redan är medvetna om, men den kan också visa på nya aspekter av
världen utöver vad vi redan uppfattar och förstår. Våra handlingar kan
därför komma att avslöja okända aspekter av den värld vi lever i, aspekter som måste införlivas i vår kunskap om världen genom att relatera
dessa sinnesintryck till vår redan existerande kunskap. Världen blir, vad
jag tror Gibson skulle säga, en värld som tillåter eller ger utrymme för
meningsfulla handlingar. Det är genom expansionen av ”secondness”
som vi erövrar världen och samtidigt överskrider våra givna gränser,
skulle Peirce kommentera.
I förberedelserna för en föreläsning om vetenskapsteori formulerade
jag några rader som jag tycker fångar vad jag vill har sagt med begreppet
”appropriation”. Dikten inleder den artikel som publicerades i ovannämnda antologi (Montgomery & Qvarsell, 2001, s. 54):
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There is this bird flying,
drawing lines in the sky.
There is this tree growing,
splitting granite,
leaving pearls behind.
There is this barrier I built,
that fetters me to what I know.
There is this question mark I need,
to climb the barrier I built.
Att transformera omständigheter till en värld med möjligheter och
en värld att leva i medför också att vi som människor alltid lever i en
”bubbla”. Enda möjligheten att ta oss ur denna bubbla är vår nyfikenhet
och vår benägenhet att ta oss an nya och utmanande uppgifter, sådana
som kan ge oss nya erfarenheter. Det kan också handla om att extrahera
element ur vår omvärld för att bygga kompetens och kunnande för att
på den grunden ta tag i en hägrande framtid. Att medverka i överskridandet av bubblans barriärer ser jag som den grundläggande pedagogiska uppgiften, som forskare eller som praktiskt verksamma pedagoger tillsammans med människor inom olika verksamhetsområden.

Kunskap eller hopp? Vad antyder frågan?
Med begreppet och ordet ”kunskap” står jag nära den pragmatiska skolan eller den pragmatiska synen på kunskap, enligt vilken kunskap är ett
medel att använda vid försök att lösa en identifierad uppgift eller utmaning, alltså inte ett mål i sig. ”Hopp” står för en förhoppning att, vid
användandet av vissa givna och tillförlitliga kunskaper som grund för
identifiering av rimliga handlingsalternativ, vi kan finna en önskvärd
lösning på den identifierade uppgiften. Med kunskap avser jag valid och
tillförlitlig kunskap, även om den är flyktig, och med hopp avser jag
inget önsketänkande utan snarast en framtidsinriktad vision.
Det finns ingen absolut och beständig värld som vi med olika metoder kan komma till insikt om. För många pedagogiska forskare finns
inte heller ambitionen att söka absolut kunskap. Dagens livsbetingelser
är inte gårdagens. Nuet, även om det skenbart kan beröra fenomen som
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framstår som nästintill eviga, är just nuet. Nuet är ur ett pedagogiskt
perspektiv flyktigare än många av de fenomen som studeras inom andra
discipliner. Kanske kan därmed frågan om att uppnå absolut kunskap
framstå som ointressant. Men ambitionen att söka absolut kunskap,
även om den inte är uttalad, kan bidra till att upprätthålla ett falskt särskiljande mellan pedagogik som vetenskap och pedagogik som praktisk
verksamhet. Kunskap om betingelser för kunskapsuppbyggande och
kompetensutveckling kan komma att tappa förankring i människors
dagliga liv. Ambitionen att på en generell nivå försöka identifiera bestående fenomen, t.ex. människan till skillnad från de mänskliga villkoren
för socialisation och utveckling, kan komma att bidra till att vi förlorar
kontakt med de specifikt mänskliga erfarenheter som utgör människors
dagliga liv. I Löfberg & Qvarsell (2010) diskuteras generalisering av
erfarenheter, i en relation till människors dagliga liv, och vi sluter oss i
den artikeln till att det inte är människan i sig som står i fokus för pedagogiken, utan de villkor under vilka människor utvecklas. Den fråga
man framförallt bör fokusera är vilka de verksamma krafterna är i detta
att bli människa, i den mänskliga tillblivelsen, i kunskapsbildning och
socialisation.
Richard Rorty, som är filosof med en pragmatisk orientering, tar sin
utgångspunkt i John Deweys (främst 1930) tänkande och i idén att det
är i lösandet av uppgifter som människor konstruerar sin kompetens.
Mänsklig kompetens är inget på förhand givet. Varje ny uppgift, eller
varje ny utmaning som vi som människor står inför, utgör en möjlighet
för oss som människor att överskrida våra gränser. Rorty tar avstånd
från tanken att det finns en fast och absolut verklighet som vi kan, om
vi har den rätta metodiken, få kunskap om. Ett sådant projekt ser han
som illusoriskt. Ett mer realistiskt projekt enligt Rorty är att erkänna
att alla kunskaper är stadda i förändring och utvecklas beroende av nya
erfarenheter som uppstår då vi söker tackla och lösa nya utmaningar.
Detta innebär inte att Rorty på något sätt tar avstånd från att vi lever
i och uppfattar en värld som är påtaglig och verklig och som vi kan få
tillförlitlig kunskap om. Vad Rorty vill ha sagt, som jag förstår honom,
är att vi bör erkänna att denna påtagliga verklighet förändras som en
konsekvens av det sätt på vilket vi löser våra uppgifter.
Den centrala tankegången för Rorty är att all kunskap i grunden är
praktisk, för att hantera en uppgift. Den föreliggande kunskapen måste
med andra ord omformas till ny kunskap av relevans för att kunna lösa
uppgiften i fråga. I lösandet av uppgiften genereras både nya erfarenhe220
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ter och nya livsbetingelser som bidrar till nya utmaningar och konstruktion av nytt kunnande. Det finns alltså ingen fast och absolut kunskap.
Kunskap är i ständig utveckling och är till sitt väsen expansiv utifrån de
praktiska utmaningar vi står inför. Hoppet står för vår ständiga framtidsinriktning, så att förekomsten av en uppgift är en utmaning som vi
aldrig vet om den kan lösas. Vi kan enbart ha en förhoppning om att
kunna lösa den genom att fokusera tänkbara möjligheter.
Det finns en tydlig likhet mellan mitt tidigare resonemang om
mänsklig tillblivelse och Rortys tänkande vad avser kunskap som
mänsklig konstruktion. Rortys tänkande ligger nära mitt kompetensbegrepp såsom jag formulerade det i min avhandling (Löfberg, 1976),
som människans kapacitet att koordinera den diakrona dimensionen
och den synkrona dimensionen, något som är utmärkande för oss som
människor. Det är inte så förvånande eftersom jag i stora delar kan relatera mina tankar om mänsklig tillblivelse till Peirces kunskapsfilosofi
även om Rorty i vissa avseenden tar avstånd från Peirce och tycks anse
att Deweys pragmatiska kunskapsfilosofi är mer adekvat för hans, dvs.
Rortys, resonemang. Det finns ingen anledning att här fördjupa diskussionen om likheter mellan Peirce, Dewey och för den delen William
James. Samtliga tillhör den grupp som la grunden till framväxten av
pragmatismen som filosofisk rörelse i slutet av 1800- talet och början av
1900- talet.
Det intressanta med Rorty är att han kan sägas tydliggöra de kunskapsteoretiska konsekvenserna av mitt pragmatiska resonemang. En
konsekvens är möjligheten att utveckla mina resonemang till att tydliggöra grunderna för rättfärdigandet av ett pedagogiskt ingripande i
människors utveckling och konstruktion av kompetens. Det går inte att
finna en absolut kunskap eller en definitiv mall för att fastställa ett kunnande som också innefattar framtiden i den diakrona dimension som
jag talar om. Den öppning som ges av Rorty är framtidsfokuseringen
inför lösandet av en uppgift, öppenheten att hela tiden ifrågasätta vårt
befintliga kunnande samt öppenheten inför framtiden som kan rymma
möjligheter och överraskningar.
Värderingar som centrala delar av pedagogiskt kunnande och
vetande utgör således en nödvändig beståndsdel, då det är i värderingen
av en önskvärd framtid som vi kan se en grund för identifiering av framtida utmanande uppgifter.
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Det pedagogiska ingripandet och
den pedagogiska utmaningen
Det pedagogiska ingripandet kan förankras i två olika synsätt. Det ena
är att ingripandet ska bidra till att förverkliga en grundläggande plan
om vad som bör till för att uppnå en önskvärd framtid för den som
utsätts för vårt ingripande, det andra är att vi medverkar i utvecklingen
av en framtid som inte alltid följer en förutbestämd plan utan följer den
utveckling som kommer att framträda. Dessa två synsätt blev tydliga för
mig när jag läste Rorty (2003) då han i sin diskussion rörande pragmatismen och framtiden säger:
”Pragmatister är begränsade till sådana otydliga och föga hjälpsamma svar eftersom de hyser en förhoppning inte om att framtiden
kommer att överstämma med en plan, uppfylla en immanent teleologi,
utan snarare om att framtiden kommer att överraska och uppmuntra”
(s. 17).
I det ena fallet riskerar vi att pedagogiken som vetenskap och praktik
låser fast i det rådande utan att ge utrymme för nya möjligheter och för
oförutsägbara framtider att komma till stånd. Pedagogiken tenderar då
att bli konserverande. Å andra sidan kan den pedagogiska verksamheten, i nära dialog med den framväxande framtiden, bli ett instrument
att underlätta upptäckten av nya möjligheter. När Rorty ta upp denna
distinktion rör han sig på en allmän samhällsfilosofisk nivå som jag inte
tänker gå närmare in på i den här artikeln, även om hans diskussioner
och analyser är intressanta. För min del räcker det med att begrunda
vad det kan innebära för ett pedagogiskt ingripande som antingen rör
enskilda personers utveckling eller grupper eller även pedagogiken som
en samhällelig verksamhet. För Rortys del innebär detta att ersätta kunskap som sanningsbegrepp i bemärkelsen sann representation av den
absoluta verkligheten, med förhoppningen om en framtid som kan
komma att bli en god framtid. Här gör han en intressant liknelse med
mänsklighetens utveckling som art. Under förhistorisk tid var mänskligheten såsom vi nu känner den, och som fenomen, bortom den verklighet eller kontext som då fanns tillgänglig. Organismernas interaktion
med omvärlden bidrog till skapandet av nya betingelser för organismerna och nya problem för dem att lösa. Lösandet innebar framväxten
av både nya livsbetingelser och en organism med nya förutsättningar.
Här är han snubblande nära det sätt på vilket jag kommit att betrakta
utvecklingen av den enskilde individen men också människan som del
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i ett kollektiv när vi betraktar språkets funktion för mänsklig utveckling. Innebörden av vad Rorty säger, och också vad jag själv vill säga,
är att det inte finns någon absolut kunskap. Att försöka finna en representation av verkligheten som blottlägger en absolut sanning är föga
meningsfullt. Det är i denna anda som Rorty vill ersätta kunskap med
idén om hoppet om en, på goda grunder önskvärd, dvs. god framtid.
Det gäller att inte dra för stora växlar på de distinktioner Rorty vill
göra. Det är givetvis viktigt att vi vet vad vi gör, och det är angeläget att
vi kan dra tillförlitliga och relevanta slutsatser när vi iakttar konsekvenserna av våra handlingar. Men samtidigt bör vi vara medvetna om att
det som är giltigt i dag inte behöver vara giltigt i morgon, när ny förståelse och nya betingelser kommit fram.
Efter denna kunskapsteoretiska utsvävning vill jag återkomma till
det pedagogiska ingripandet och till den del i min avhandling (Löfberg, 1976) som jag aldrig fullföljde på ett konsekvent sätt, om framtiden i kompetensens diakrona dimension. Med fokus på de betingelser
i omvärlden som kan bidra till människors konstruktion av kompetens
är det också snubblande nära att betrakta kunskap om dessa betingelser
som utgångspunkt för att i konstruktionen av mänskliga livsbetingelser
planmässigt skapa omständigheter som främjar utveckling i en bestämd
riktning, som ett pedagogiskt instrument. I slutet av min avhandling
antyder jag också detta som en möjlighet, men jag insåg vid det tillfället
också det etiskt problematiska, varför underrubriken till avhandlingen
blev: ”Om legitimeringen och möjligheten av det pedagogiska ingripandet”. Hade jag på detta stadium åberopat distinktionen mellan kunskap och hopp samt om en god och möjlig framtid som Rorty beskriver
det, hade inte det pedagogiska ingripandet framstått som lika problematiskt som det då gjorde. Legitimering av ett ingripande bör alltid ske
i dialog med de inblandade och aldrig ses som ett planlagt ingripande
utan inblandades vetskap. Det gäller på arbetsplatser, i boendeområden
och i strukturerade utbildningssituationer.
Vad jag vill ha sagt är följande: Det miljöpedagogiska tänkande som
jag gjort mig till tolk för (i t.ex. Löfberg & Ohlsson, 1995) kan missbrukas om det grundas i synen på pedagogiken som del i ett på förhand
planerat ingripande som syftar till att nå vissa redan artikulerade mål,
till skillnad från att vara ett led i en gemensam upptäckt av en möjlig och
önskvärd framtid.
Även ambitionen att främja folkhälsan, som i många stycken kan
vara helt oproblematisk, kan bli etiskt problematisk, t.ex. när avvikelser
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ska relateras till det önskat eller tänkt ”normala”, med syftet att vidta
åtgärder för att korrigera det avvikande. I en krönika i Dagens Nyheter
den 29 november 2013 tar Hanne Kjöller upp ett arbete inom Folkhälsoinstitutet som på ett tydligt sätt belyser denna ambition att kontrollera och att främja mänsklig utveckling i en bestämd riktning. Ambitionen kan vara lovvärd men implikationerna av ett tänkbart ingripande i
folkhälsans namn kan få diskutabla etiska konsekvenser.
Antingen vi står inför en grupp anställda på en arbetsplats, boende i
ett bostadsområde eller en klass elever som är i färd med att tillägna sig
vissa specificerade färdigheter, står vi som pedagoger alltid vid sidan
av. I denna situation är det lätt att betrakta grupperna eller personerna
som formbara och bedöma att vårt pedagogiska projekt har prioritet.
Kunskap betraktas som något som finns utanför den som skall lära sig
något som skall förmedlas. Eventuella svårigheter i denna förmedling
tenderar att förstås och förklaras med personliga tillkortkommanden,
som arv, social bakgrund eller biologiska och neurologiska faktorer
kan orsaka. Många gånger rör det sig om sådana faktorer som inte kan
påverkas och som är irrelevanta för den enskilde eller de grupper som är
i färd med att bygga upp sin specifika kompetens. Ett pedagogiskt ingripande på dessa premisser är lätt att ta avstånd från. Men jag vill också
betona att, även om vi tar avstånd från ett pedagogiskt ingripande i
människors uppbyggande av kompetens som på något sätt skulle kunna
tolkas som intrång eller övergrepp, så är det lätt att falla in i ett sådant
agerande genom att förneka att vi alltid står vid sidan av, i synnerhet när
det gäller små barns utveckling där vi lätt kan komma att betrakta oss
själva som bättre vetande, ja rentav som modeller för de unga. Teorier
om mänsklig tillblivelse och utveckling kan enbart på ett abstrakt plan
ge oss en aning om hur människor konstruerar den egna kompetensen.
I den pedagogiska praktiken gäller det den konkreta konstruktionen av
kompetens och kunnande hos någon eller några som står vid sidan av
oss som potentiella pedagogiska ingripare. Vi kan identifiera användbara modeller och begrepp över den process som kan tänkas förklara
aspekter av mänsklig kompetensutveckling, men sådana begrepp och
modeller kan bara avse vår förståelse av mänsklig kompetensutveckling
som generell process. Qvarsell (2012) diskuterar det problematiska i att
möta barn och ungdomar med respekt, en uppgift som också tydliggör
den generella utmaning vi står inför som pedagoger i förhållande till
andra människor.
En enskild människa eller grupp av människor går sin egen väg i
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sin kompetensutveckling, utan att alltid veta vart denna väg bär, oberoende av modeller och abstraktioner. En pedagog med ambitionen
att vara praktiskt verksam kan därför enbart relatera sig till en allmän
förståelse av villkoren för mänsklig tillblivelse. Det direkta ingripandet
måste bygga på konkreta samtal med dem som berörs. Att låta samtalet
och en eventuell insikt i berördas livsvärld få prioritet utgör den pedagogiska utmaningen.
I situationer där jag redan erfarit det den andre erfarit och kan ana
vart den andre är på väg med sin kunskapsbildning eller kompetens
utveckling, kan det vara fruktbart att i dialogens form underlätta för
vederbörande att erövra nya kvaliteter. En äldre och mer erfaren person, som tagit på sig den pedagogiska rollen kan finna det lättare att
etablera denna dialog, men som oerfaren i den situation som råder,
t.ex. på en arbetsplats, eller bland boende i ett bostadsområde, blir det
betydligt svårare.
Det är här som jag ser Rortys resonemang om ”hopp i stället för kunskap” som en möjlighet att lösa de utmaningar vi som människor står
inför. Framtidsfokuseringen innebär att upptäcka uppgifter och utmaningar som måste lösas. Frågan vi står inför är utforskandet av de möjligheter som kan stå till buds. Det kan röra sig om att en förnimmelse
får en språklig form och kan bli en del i en människas förståelse av sin
situation, dvs. bli ett element i en dialog med pedagogen men också
med andra personer. Men det kan också röra sig om ett utpekande av
något påtagligt och konkret för den som är i färd med att konstruera sin
kunskap och kompetens, något han eller hon eller en grupp människor
kan begrunda. Pedagogen kan aldrig förmedla kompetens eller ge ny
kompetens. Det måste alltid bygga på den enskildes egen insikt och värdering av det nya som ett led i hans eller hennes utvidgning av den egna
världen.
Den pedagogiska verksamheten och det pedagogiska ingripandet är
inte enbart en utmaning för en enskild pedagogs möte, i form av en
dialog, med någon eller några konkreta människor. Den pedagogiska
forskningen borde präglas av samma utmaning. Som jag ser det är pedagogisk forskning och den pedagogiska verksamheten i grunden samma
aktivitet som står inför likartade utmaningar, där det är en glidande
skala mellan den enskilde och samhället i stort. Pedagogisk forskning
är på så sätt en kulturell aktivitet som förhoppningsvis kan bidra till
att vidga den värld vi lever i och till att identifiera specifika utmaningar
och möjligheter genom dess fokusering på villkor för mänsklig tillbli225
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velse eller utveckling. Det kan gälla arbetsplatser, boendeområden,
fritidsverksamheter för ungdomar m.fl. arenor, och det kan bestå av
beskrivningar av verksamheter och aktiviteter som kan ge utrymme
för människor att komma till tals samt ge inblandade möjlighet att klä
sina erfarenheter i ord eller andra uttryck som fångar specifika erfarenheter. Utvärderingar och uppföljningar av pedagogiska aktiviteter på
arbetsplatser, och i andra sociala och samhälleliga sammanhang, får just
denna karaktär av att blottlägga och identifiera möjligheter. Det är just
i detta blottläggande utvärderingar och uppföljningar får sitt pedagogiskt vetenskapliga värde.

Några slutresonemang och öppna frågor
Jag har fört två resonemang som argument för att tydliggöra nödvändigheten att som pedagogiskt ingripande möta den enskilde eller gruppens utveckling i form av dialog. Det ena resonemanget bygger på insikten att all mänsklig utveckling av kompetens med nödvändighet utgår
från den eller de som är i färd med att utvecklas. Som pedagoger står vi
alltid vid sidan av, som betraktare av utvecklingen. Det andra resonemanget utgår ifrån Rortys diskussion om hopp i stället för kunskap när
det gäller en nalkande framtid. De båda resonemangen är invävda i varandra, men tillsammans reser de farhågor och ett stort frågetecken över
det rimliga i att bygga ett pedagogiskt ingripande på en generalplan
över en antagen framtid. För min del innebär detta en utveckling av
delar av den avhandling jag presenterade för 37 år sedan. Att formulera
tankar om framtiden baserat på deskriptiva representationer av nuet
och det förflutna är inte tillräckligt för att förstå villkoren för människans utveckling i den diakrona dimensionen. Det är här hoppet om en
önskvärd och god framtid utgör en väsentlig ingrediens. Målstyrning
leder till konservering av nuet. I stället är det i en lyhörd medverkan i
människors lösande och hantering av dagliga uppgifter som det pedagogiska ingripandet får mening och kan komma att bidra till identifiering och beskrivning av nya och oanade möjligheter.
Utvecklingen följer inte en entydig linje, och det gäller som iakttagare att finna sätt att hantera de olika uppgifter och problem som våra
aktiviteter ger upphov till. Det handlar om ett successivt utforskande
och blottläggande av den värld vi lever i. Evolutionen är ingen rätlinjig
utveckling mot högre former av liv eller för den delen utveckling av

226

att utvecklas som människa och framtiden som pedagogisk möjlighet

mänsklig kompetens. Varje handling bidrar till att skapa nya möjligheter och betingelser för byggande av ny kompens. För pedagogikens
del gäller det att upptäcka dessa olika betingelser och möjligheter och
att underlätta bejakandet av dem, snarare än att på förhand utforma en
generalplan för hur en önskvärd kompetens bör se ut och formas så att
säga utifrån.
Pedagogik som vetenskap och som verksamhet bör således fokusera
på det som är verksamt i det liv som utvecklas här och nu, antingen
det gäller ett barns utveckling, kunskapsbildningen och lärandet på en
arbetsplats eller den samhälleliga utvecklingen i stort. Jag vill också
ställa frågan om inte pedagogik som teori och praxis framförallt bör
vara en integrerad del av de handlingar och blottlägganden av de nya
möjligheter som dessa handlingar ger upphov till.
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Att utveckla
ledarskap för lärande –
är det möjligt?
Peter Nilsson

så här i inledningen av 2000-talet har organisationer inom både
privat och offentlig sektor uppvisat ett intresse för frågor om lärande,
förändring och innovation. Dessa tre besläktade processer sker ibland
av en slump, men långt ifrån alltid. Vi vet utifrån forskning att vissa
organisatoriska förutsättningar ökar sannolikheten för att lärande-,
förändrings- och innovationsprocesser ska komma till stånd (Ellström,
2001, 2010a; Lundvall & Nielsen, 2007). En förutsättning som forskare
lyft fram som viktigt för dessa tre processer i allmänhet, men lärande
i synnerhet, är ledarskapskompetens (Antonacopoulou & Fitzgerald,
1996; Garavan, Barnicle & O’Suilleabhain, 1999). Chefer kan genom
det ledarskap de utövar hindra eller möjliggöra medarbetares individuella lärande (E. Ellström, 2012), arbetsgruppers kollektiva lärande
(Eraut, 2004; Yukl, 2009) samt organisatoriskt lärande (Ellström,
2010b; Yukl, 2009). Det är dock inte självklart för enskilda chefer hur
de ska ta sig an att utöva ett ledarskap för lärande. Det är inte ens säkert
att chefer ser det som sin arbetsuppgift att aktivt bidra till sina medarbetares lärande och utveckling. Erauts (2004) slutsats är därför att
organisationer behöver rekrytera och utveckla chefer för att klara av ett
sådant uppdrag. Han konstaterar också att dagens utvecklingsprogram
för chefer sällan omfattar den typen av innehåll, men ger inget konkret
förslag på alternativa utvecklingsprogram.
Syftet med denna text är att beskriva och diskutera möjligheterna
och utmaningarna för organisationer inom svenskt arbetsliv med att
utveckla ett ledarskap för lärande. De specifika frågeställningarna är:
Kan ledarskap läras?
Vem kan lära sig ledarskap?
Var kan ledarskap läras?
Vilka effekter uppnås med ledarskapsutveckling?
Vad karaktäriserar effektiv ledarskapsutveckling?
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Källorna som kapitlet bygger på
Basen för att besvara syftet och frågeställningarna utgörs av 46 översiktsartiklar (reviews) publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan
åren 1966–2013 (bilaga A). Fördelen med att utgå från översiktsartiklar
är de ger en mer trovärdig och säkrare bild av vad forskningen vet om
en specifik fråga än en enskild empirisk artikel eller lärobok gör. Forskning om att utveckla ett ledarskap för lärande är dock inget väldefinierat forskningsfält i sig, utan källorna har hämtats från internationella
forskningsfält såsom human resource development, industrial/organizational psychology, leadership/management samt workplace learning.
Fortsättningsvis i texten används begreppet leadership and management development (LMD) som samlingsbeteckning för detta fält som
delvis får sägas vara under utveckling (Day, Fleenor, Atwater, Sturm &
McKee, 2013). Det är med största sannolikhet första gången som den
internationella forskningsgrunden för detta fält presenteras översiktligt
och kronologiskt (se bilaga A) för en svensk läsekrets.
Översiktsartiklarna har identifierats genom att i olika sökmotorer
(Academic Search Premier; Google Schoolar) göra sökningar där olika
prefix (executive, leader, leadership, manager, management) har kombinerats med olika suffix (development, education, learning, training).
Därutöver har även referenslistorna i de identifierade artiklarna fungerat som ett medel för att hitta ytterligare översiktsartiklar. I vissa fall
har dessa översiktsartiklar kompletterats med ett fåtal andra vetenskapliga referenser. Både Campbell (1971) och Goldstein (1980) kritiserade
tidigt litteraturen inom detta område för att vara voluminös, ateoretisk, svagt empiriskt förankrad (anekdotisk), dåligt skriven, tråkig samt
extremt modefokuserad. Den kritiken är till viss del säkert giltig än idag,
men då basen i detta fall utgörs av översiktsartiklar som refererar forskning är förhoppningen här att kapitlet kan fungera som en motvikt till
den typen av modefixerad litteratur som dessa forskare kritiserade.

Definitioner av begrepp
Det finns tre begrepp som bör preciseras innan forskningsfrågorna
besvaras, nämligen ledarskap, LMD samt effektiv LMD.
I denna text behandlas ledarskap som en kompetens (Antonacopoulou & Fitzgerald, 1996; Ellström, 1992; Garavan, Barnicle &
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O’Suilleabhain, 1999), närmare bestämt som ett samlingsbegrepp för
de kunskaper, färdigheter, förmågor, erfarenheter etc. som individer
behöver för att framgångsrikt kunna hantera den sociala och ömsesidiga
påverkansprocessen mellan chefer och medarbetare i organisationer i
syfte att åstadkomma ett lärande (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Vidare är det möjligt att bryta ner och specificera denna
övergripande ledarskapskompetens likt Nilsson (2005) i mer specifika
kompetenser såsom att (a) leda sig själv, (b) leda andra, samt (c) leda
verksamhet. Här finns paralleller till det Day (2001, 2011) benämner
för humant kapital (≈ kompetens för att leda sig själv; självinsikt) respektive socialt kapital (≈ kompetens för att leda andra och verksamhet)
när han diskuterar skillnaden mellan ledar- och ledarskapsutveckling.
LMD (leadership and management development) används som en
samlingsbeteckning för ett flertal olika begreppskombinationer som
förekommer i den internationella forskningslitteraturen (Brungardt,
1996; Collins, 2001; Cullen & Turnball, 2005; Garavan, Barnicle &
O’Suilleabhain, 1999; Day, 2000; Storey, 1989, 1990). I vardagstal motsvaras LMD av begrepp såsom ledar-, ledarskaps- samt chefsutveckling.
LMD definieras i denna artikel som de lärprocesser som organisationen
erbjuder och individer engagerar sig i och som resulterar i att ledarskapskompetensen förändras. Dessa lärprocesser omfattar både formellt och informellt lärande (Eraut, 2004; Ellström, 2001; Svensson,
Ellström & Åberg, 2004) och sätter fokus på att lärande är ett mångfacetterat fenomen som kan ske på olika sätt och i olika miljöer. Med
formellt lärande avses här processen att särskilja individen i tid och rum
från det dagliga arbetet och medvetet försöka påverka dennes kompetens genom organiserade och målinriktade utbildnings- och undervisningsinsatser. Informellt lärandet är å sin sida det lärande som sker
på arbetsplatsen som en integrerad del i det dagliga arbetet och kännetecknas av att det är oplanerat, oorganiserat samt oftast oavsiktligt.
Skillnaderna mellan det formella och informella lärandet åskådliggörs i
figur 1 och diskuteras mer utförligt längre fram i kapitlet. Här bör dock
påpekas att de olika typerna av lärande betraktas som komplement till
varandra (Ellström, 2001; Svensson, Ellström & Åberg, 2004).
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Figur 1: Den rumsliga aspekten av LMD, dvs. var ledarskap lärs.

Senare i texten diskuteras även vad effektiv LMD kan tänkas vara. Med
effektiv menas sådan LMD där effekterna inte begränsas till individens
reaktioner, lärande eller beteende, utan även påverkar det som med
Kirkpatricks (1959) begreppsapparat benämns för resultatet på organisationsnivå (se även Avolio, Reichard et al., 2009, om RODI – return
on development investment). Med dessa begreppsbestämningar klargjorda är det dags att besvara första frågeställningen.

kan ledarskap läras?
Det existerar många och motstridiga föreställningar om ledarskap. En
långdragen tvist inom området handlar om ledarskap kan förklaras som
ett resultat av arv eller miljö (Brungardt, 1996). Föds vissa individer
med egenskaper som gör dem till naturliga ledare, eller är ledarskap en
kompetens som individer kan lära sig och organisationer därmed vara
med och utveckla? Klenke (1993) beskriver detta som två olika tanketraditioner – ”leaders-are-born school of thought” samt ”leadership-islearned school of thought” – som konkurrerar med varandra.
Den utbredda föreställningen om det biologiska arvets betydelse kan
dateras långt tillbaka i tiden. Föreställningen var dominerande under
första halvan av 1900-talet och kan kopplas samman med egenskapstraditionen inom ledarskapsforskningen (Klenke, 1993) och utgår från
att ledarskap är något som finns inom vissa individer. I organisationer
där denna föreställning är stark satsar man följaktligen tid och pengar
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på att rekrytera och välja ut personer med de rätta chefs- och ledaregenskaperna, inte på LMD.
Föreställningen om miljöns betydelse, eller att ledarskap kan läras,
är ingalunda heller någon ny eller sentida föreställning. Redan för ett
sekel sedan argumenterade exempelvis Taylor (1913) för att det behövs
utvecklingsinsatser för att få fram bra chefer. Ett ytterligare exempel
kan hämtas från mitten av 1900-talet då Katz (1955) presenterade
forskning om att ledares färdigheter (tekniska, sociala, konceptuella) i
första hand inte är medfödda utan något som kan utvecklas. Med tiden
har denna föreställning om att ledarskap kan läras fått allt fler anhängare, vilket inte minst forskningsgenomgångar av Porter (1966), Campbell (1971), Goldstein (1980), Wexley (1984), Latham (1988), Tannenbaum och Yukl (1992), Augunis och Kraiger (2009) samt Day, Fleenor,
Atwater, Sturm och McKee (2013) kan sägas vara tecken på. Om arvsföreställningen dominerade första halvan av 1900-talet så får föreställningen om miljöns betydelse sägas ha gjort detsamma under den andra
halvan. Ingen av de studier som utgör basen för detta kapitel har försökt
uppskatta utbredningen av och styrkeförhållandet mellan dessa konkurrerande föreställningar bland praktiker i arbetslivet. Dock vittnar de
enormt omfattande ekonomiska investeringar som organisationer gör i
LMD (Ready & Conger, 2003; Riggio, 2008; Wexley & Baldwin, 1986)
att föreställningen om att ledarskap kan läras är både utbredd och stark.
Om det nu är så att vi på goda forskningsgrunder kan dra slutsatsen att ledarskap kan läras, så är inte detta detsamma som att tillerkänna att alla varianter av LMD är bra. Inte heller är det detsamma
som att säga att personliga egenskaper eller dispositioner inte spelar
någon som helst roll. Ett återkommande tema i forskningen om LMD
är de forskare som hävdar att det inte är en fråga om antingen arv eller
miljö, utan att det handlar om både och (Conger, 2004; Fiedler, 1996).
Exempelvis har Avolio, Walumbwa och Weber (2009) utifrån studier av
tvillingar dragit slutsatsen att ledarskap förklaras till 30 % av genetiska
faktorer och 70 % av miljöfaktorer. Till detta bör dock fogas att andra
studier lyft fram att de genetiska faktorerna inte är opåverkade av miljöfaktorer, utan våra gener samspelar med och tar intryck från den yttre
miljön (Zhang et al., 2009). Detta kan tolkas som att de erfarenheter vi
gör omvandlas och flyttar in i våra kroppar. Distinktionen mellan å ena
sidan biologiskt arv, å den andra påverkan av miljö är med andra svår
att upprätthålla när vi fokuserar på ledarskap, utan det rör sig snarare
om ett komplext samspel. Dock är det otvetydigt så att miljön påver232
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kar ledarskapet mer än det biologiska arvet (Avolio, Walumbwa et al.,
2009).
Ett annat återkommande tema i forskningen om LMD är att lärandet av ledarskap inte är något som bara hör vuxenåren och arbetslivet
till. Snarare är det en livslång process som pågår i olika miljöer och
sammanhang (Conger, 2004; Day et al., 2013; Klenke, 1993; Storey,
1990). Exempelvis beskriver Brungardt (1996) hur detta lärande kan
ses som summan av de erfarenheter vi gör under barndomen, ungdomsåren samt som vuxna. Våra erfarenheter från olika miljöer såsom familj,
skola, föreningar, arbetsplatser samt även de vedermödor vi stöter på
i livet, påverkar vårt lärande och i förlängningen vilket ledarskap som
utvecklas.
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig forskning dra slutsatsen att det är en seglivad myt att ledarskap skulle förklaras av biologiska
arvsfaktorer. Ledarskap bör snarare betraktas som ett kompetensområde som både individer och organisationer kan utveckla.

Vem kan lära sig ledarskap?
När vi som vuxna träder ut i arbetslivet och anställs av en organisation
är vi som individer inga oskrivna blad. Som togs upp under föregående
rubrik har de erfarenheter vi gjort dessförinnan påverkat oss, vilket
innebär att vissa personer kan jämfört med andra ha skaffat sig en bättre
bas för att utveckla ledarskapskompetens (Garavan et al., 1999; Katz,
1974). Popper (2005) diskuterar detta faktum och ställer frågan om det
finns en ingångsnivå där det är troligt att vissa individer inte kommer
utveckla sin ledarskapskompetens. Poppers svar är att alla individer
kan utvecklas oavsett vilken ingångsnivån är, men att det är svårare och
kommer kosta mer att kompensera för vissa kompetensluckor. Det blir
med andra ord en fråga om det är värt de investerade pengarna och
tiden för organisationerna, eller om man ska välja andra kandidater.
Det existerar en utbredd föreställning om att organisationer kan
och bör identifiera ledarskapstalanger tidigt och försöka accelerera
deras utveckling, ofta benämnd för talent management (Nilsson & Ellström, 2012). Det existerar flera olika argument för att medvetet försöka påverka organisationens ledarskapskompetens (Leskiw & Singh,
2007), bland annat handlar det om att organisationerna blir mer attraktiva arbetsgivare för talangfulla individer (Amagoh, 2009), men också
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för att det antas resultera i konkurrensfördelar relativt andra organisationer då man bygger upp en organisationsintern ledarskapspipeline
och blir självförsörjande vad gäller chefer (Fulmer, Gibbs & Goldsmith,
2000). Dock visar flera studier att det i praktiken är svårt att identifiera
ledarskapspotential. För det första handlar svårigheterna om att det är
högst osäkert om vi överhuvudtaget kan identifiera ledarskapspotential
i människor som är i 20-årsåldern (Storey, 1989). För det andra att de
instrument som används för att identifiera ledarskapstalang mäter fel
saker och att olika intressenter som är med i urvalsprocessen definierar
talang på olika sätt (Dries & Peppermans, 2012). För det tredje handlar svårigheten om att organisationer överbetonar identifikationsfasen
och glömmer bort utvecklingsfasen (Day, 2011). Det sistnämnda riskerar att leda till en organisatorisk dysfunktion benämnd Peters princip
(Peter & Hull, 1969). Enligt denna princip blir chefspositioner i hierarkiska organisationer bemannade av individer som inte är kompetenta
på grund av att chefer hela tiden befordras tills de når sin inkompetensnivå. Det räcker med andra ord inte med talang för ledarskap kan man
konstatera, den talangfulle individen måste också aktivt stöttas för att
bli kompetent i sin chefsroll.
Frågan om vem som kan lära sig ledarskap handlar till viss del även
om hur vi definierar ledarskap (Ardichvili & Manderscheid, 2008; Day
& Harrison, 2007; Day et al., 2013; McCallum & O’Connell, 2009).
Utgår vi från att ledarskap definieras som egenskaper och färdigheter
hos enskilda chefer som de ska utveckla för att bättre kunna styra sina
medarbetare blir det följaktligen bara chefer som anses behöva lära sig
ledarskap (Riggio, 2008; Rost, 1993). Det blir vad Day (2000) skulle
benämna för ledarutveckling, dvs. främst ett intra-personellt fokus.
Men ledarskap kan även definieras som en relationell tvåvägsprocess
mellan chefer och medarbetare (Rost, 1993), vilket öppnar upp för
att även inkludera medarbetare i skaran över de som kan och behöver utveckla sin ledarskapskompetens (Hernez-Broome & Hughes,
2004; Leskiw & Singh, 2007). Det sistnämnda ligger i linje med det
Day (2000) benämner för ledarskapsutveckling, där ledarskapets relationella och inter-personella kompetenser betonas.
Oavsett om vi utgår från en inkluderande definition av ledarskap
(relationell tvåvägsprocess) eller ett exkluderande definition (egenskaper hos enskilda chefer), så visar forskningen om LMD att individers
motivation (Popper, 2005), utvecklingsberedskap (Augunis & Kraiger,
2009), samt självbild och tro på sin egen förmåga (self efficacy; Augunis
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& Kraiger, 2009) är viktigt faktorer för att vi ska få till stånd ett målinriktat lärande. Lite förenklat kan man säga att den som är öppen för att
lära har betydligt bättre möjligheter att lära än den som är omotiverad.
Detta är viktigt att ha i åtanke när organisationer väljer ut olika målgrupper för sina LMD-aktiviteter (Clement, 1988; Wexley & Baldwin,
1986). Om individer skickas på kurser de inte är motiverade för riskerar organisationerna att man slängt dessa lärpengar i sjön. I detta sammanhang kan det också vara värt att notera att chefer, i jämförelse med
andra grupper, anses vara svårmotiverade och undviker gärna utmanande lärsituationer där de riskerar att framstå som okunniga (Argyris,
1986; Argyris, 1991).
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig forskning dra slutsatsen att individfaktorn är viktigt och LMD kan sägas handlar om att
kombinera rekrytering och utvecklingsmöjligheter. Alla kan inte lära
sig att bli fantastiska ledare, men lika viktigt är att ha i åtanke att alla
kan bli bättre på ledarskap. Om organisationen har gott om resurser kan
man med andra ord inkludera flera i de satsningar som görs, även medarbetare, medan man i organisationer med mer begränsade resurser får
överväga över hur dessa bäst investeras. Oavsett hur tillgången på resurser ser ut är det dock viktigt att ha individens öppenhet för att lära nytt
samt motivation att delta i LMD-aktiviteter i åtanke.

Var kan ledarskap läras?
Frågan om var ledarskap kan läras är en fråga om platsen eller det rumsliga sammanhanget. Detta tema berördes indirekt och kort under rubriken ”Kan ledarskap läras?” då LMD beskrevs som en livslång process
som pågår i olika miljöer och sammanhang. I linje med det resonemanget konstaterar Kaagan (1998) att det finns ett närmast oändligt
antal rumsliga valmöjligheter och att de enda rummen som förmodligen ännu inte nyttjats för LMD är djuphavsmiljöer samt yttre rymden.
Svaret på var ledarskap kan läras är med andra ord överallt.
Detta att forskningen har visat att ledarskap kan läras överallt ska
ställas mot den utbredda föreställningen i arbetslivet om att LMD är
detsamma som att åka på kurs (Day, 2011), dvs. att vi bara kan lära oss
om ledarskap om vi avskärmar oss i tid och rum från vårt arbete. Frågan
om var reduceras med andra ord ofta till en fråga om att välja vilken
plats utanför den egna organisationen man ska skicka cheferna. I den
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engelskspråkiga litteraturen fångar begreppen off-the-job samt on-thejob (Garavan, Barnicle & O’Suilleabhain, 1999; Storey, 1989) denna
debatt. För att kasta mer ljus över dessa olika platser kan det vara fruktbart att återknyta till begreppen formellt respektive informellt lärande.
I figur 1 visualiserades skillnaden mellan dessa begrepp som om de vore
två uteslutande kategorier. Figuren fångar inte att formellt och informellt snarare ska betraktas som ändpunkter längs ett kontinuum. Detta
kan jämföras med Days (2000) redovisning av sex populära verktyg/
interventioner för LMD och hur dessa kan granskas utifrån hur integrerade de är i det dagliga arbetet. Det formella-informella kontinuumet
sträcker sig således från ett väldigt planerat och formaliserat lärande
som är skilt i tid och rum från arbetet, till ett oplanerat lärande som är
integrerat med arbetet och även ofta omedvetet för den enskilde.
Formellt lärande utgår från att lärandet ibland behöver skyddas och
genomföras i ett eget rum för att inte trängas ut av ett starkt produktionsfokus i det dagliga arbetet. Vidare kan vi utifrån forskningen konstatera att exakt vad man gör i detta rum för att stimulera lärande skiljer
sig åt. Tetrault, Schriesheim och Neider (1988) rapporterade om att det
redan under 1980-talet existerade hundratusentals olika interventioner
för detta ändamål. Om det är exakt så många idag kan vi låta vara osagt,
men utifrån sammanställningar av Day (2000) samt Garavan et al.
(1999) kan vi särskilja på och namnge ett tjugotal olika typer av interventioner. Det som också blir tydligt är att olika interventioner varit
olika populära över tid (tabell A). En slutsats man kan dra utifrån detta
är att det går mode i vad som räknas som LMD. Följaktligen används
LMD inte bara för att utveckla kompetens, utan även som en signal
från organisationer till omvärlden (Garavan et al., 1999). Till detta kan
fogas att den vetenskapliga underbyggnaden för en specifik intervention kan vara svag, för att inte säga närmast obefintlig (Tetrault et al.,
1988). Vissa interventioner som idag används för att utveckla ledarskap
är också framtagna för andra syften (Day, 2000; Kampa-Kokesch &
Anderson, 2001).

Tabell A: En jämförelse över tid av populära LMD-interventioner
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Det har riktats olika typer av kritik mot LMD-interventioner och ett
ofta förekommande problem som dessa brottas med är möjligheterna
till transfer eller kunskapsanvändning (Aguinis & Kraiger, 2009; Salas,
Tannenbaum, Kraiger & Smith-Jentsch, 2012). Denna problematik kan
sammanfattas med att en kompetensutvecklingsinsats är bara effektiv
om den sedan används i arbetet. Det handlar med andra ord om hur
kompetenser som vi lärt oss i ett rum (klassrummet på kursgården) ska
föras över och användas i ett annat rum (arbetsplatsen). Väl tillbaks på
arbetsplatsen återfaller nämligen många deltagare till gamla beteendemönster. Detta transferproblem symboliseras i figur 1 av den streckade
pilen från lärorummet tillbaks till arbetsplatsen. Ett sätt att överbrygga
detta problem är att integrera teori och praktik (Lewis, 1995), det vill
säga att kombinera lärande med att arbete. Interventioner som nyttjar
erfarenhetsbaserat lärande, såsom action learning, har av många forskare lyfts fram som den kanske minst dåliga och mest kostnadseffektiva i sammanhanget (Brungardt, 1996; Kaagan, 1988; Leskiw & Singh,
2007; Popper, 2005; Powel & Yalcin, 2010; Storey, 1989). Den typen av
interventioner visar även hur svårt det är att upprätthålla distinktionen
om lärande i olika rum, då den kan sägas innehålla inslag av både formellt och informellt lärande.
Informellt lärande tar fasta på att vi lär oss massor även fast vi inte
medvetet avsatt tid för att lära. Ett argument för att bejaka det informella lärandets kraft är att det tar lång tid att utveckla ledarskapskompetens. Exempelvis uppskattar Day et al. (2013) att det tar minst
10 000 timmar av intensivt arbete med möjlighet att få feedback för att
utvecklas från novis till expert inom ledarskapsområdet. I realiteten har
förmodligen inga organisationer möjlighet att skicka iväg sina chefer
under så långa tidsperioder, så arbetsplatsen framstår med andra ord
som en bra plats för sådant lärande. Brungardt (1996) argumenterar
också för att ledarskap utvecklas främst genom de erfarenheter vi gör
i det dagliga arbetet. Erfarenheter från att arbeta med olika människorna på arbetsplatsen samt med olika arbetsuppgifter är i sig utmärkta
källor för lärande. Popper (2005) betonar i linje med detta att direkta
erfarenheter av att utöva ledarskap (experential learning) samt möjlighet att observera andra ledare (vicarious learning) utgör en bra grund
för att utveckla sin egen ledarskapskompetens. Ett tema som även lyfts
fram i forskningen är att de motgångar och de svårigheter vi stöter på i
det dagliga arbetet utvecklar ledarskapskompetensen (Conger, 2004).
Sådana erfarenheter och kritiska perioder i ens liv kan ha mycket stor
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inverkan på den ledarskapskompetens som utvecklas (Popper, 2005).
Ett varningens finger som lyfts angående det informella lärandet är
att vi inte med automatik ska sätta likhetstecken mellan erfarenheter
och lärande (Argyris, 1957; Brungardt, 1996). Allt vi gör leder inte med
automatik till lärande. Snarare är det så att vi måste medvetet reflektera
över de erfarenheter vi gör i arbetet för att vi ska lära oss något. Här blir
det återigen tydligt att gränsen mellan olika lärorum inte är knivskarp,
utan vi kan behöva distansera oss från arbetsplatsens starka fokus på
produktion för att bli medvetna om de erfarenheter vi gjort. Det formella lärandet kan således stödja det informella lärandet och vise versa
(Ellström, 2001; Svensson, Ellström & Åberg, 2004).
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig forskning dra slutsatsen att ledarskap kan läras överallt, dvs. såväl i klassrum på kursgårdar
som på arbetsplatsen. Olika lärorum och platser har sin för- respektive nackdelar. Det är således inte en fråga om antingen-eller, utan att
en mix av formellt och informellt lärandet är att föredra (Brungardt,
1996; Leskiw & Singh, 2007). Dock kommer vi inte ifrån att idag anses
arbetsplatsen vara den viktigaste platsen för lärandet då det tar lång tid
att utveckla expertkompetens inom ledarskap. Att utveckla ledarskapskompetens kan således sägas handla mindre om kursdesign (formellt
lärande) och mer om att erbjuda lärmöjligheter i det dagliga arbetet
(informellt lärande).

Vilka effekter uppnås med LMD?
Ett fenomen som får anses vara kännetecknande för vår samtid är en
utbildningsoptimism och en hög tilltro till vilka effekter organisationer kan uppnå med LMD (Nilsson, 2005). Ett mått på denna tillförsikt
är exempelvis de närmast astronomiska summorna som organisationer
runt om i världen årligen investerar i LMD (Augunis & Kraiger, 2009;
Day, 2011). Det är lätt att få intrycket att LMD är lösningen med stort L
(Nilsson, 2005), inte minst när forskare likt Aguinis & Kraiger (2009)
och Salas et al. (2012) drar slutsatsen att kurser och utbildningar inte
bara har positiva effekter på individer, utan även på grupp-, organisations- och samhällsnivå.
Denna utbildningsoptimism står dock inte oemotsagd, utan det
finns även en mer pessimistisk eller mörkare bild vad gäller vilka effekter LMD resulterar i (Conger & Ready, 2003; Lakin, 1969). Exempelvis
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hävdar kritikerna att de positiva effekterna är överdrivna och att bevisen är av anekdotisk karaktär (Goldstein, 1980; Burke & Day, 1986). En
annan kritik betonar att långtifrån allt som lärs ut på kurser kommer till
användning i organisationerna, dvs. att mycket av den tid och de pengar
som investeras slängs i sjön (Riggio, 2008). Ytterligare andra hävdar att
LMD visserligen kan fungera positivt för vissa deltagare, men att effekterna av samma satsning kan bli negativa för andra deltagare (Csoka &
Fiedler, 1972) eller att det är svårare att få till stånd positiva organisatoriska effekter av LMD-satsningar i små och medelstora organisationer
än i stora (Leskiw & Singh, 2007; Westhead & Storey, 1996). En fråga
som också varit uppe till debatt är huruvida det är etiskt försvarbart
att organisationer skickar individer med olika förmågor till samma krävande utbildning (Lakin, 1969).
Världen är dock sällan så vit eller svart som vissa utbildningsoptimister eller pessimister ibland hävdar. Exempelvis visar både Collins
(2001) samt Collins & Holtons (2004) genomgångar på den gråskala
som existerar, dvs. att vissa LMD-program resulterar i väldigt positiva
effekter, medan andra inte sätter några avtryck alls. Denna bild stärks
även av andra metautvärderingar som visat att effekterna av LMD bäst
betecknas som måttliga (Burke & Day, 1986; Powell & Yalcin, 2010).
Många forskare refererar i sammanhanget Kirkpatricks klassiska uppdelning i fyra effektnivåer – reaktioner, lärande, beteende samt resultat
(Collins, 2001; Collins & Holton, 2004; Fulmer et al., 2000; Leskiw &
Singh, 2007; Salas et al., 2012). De tydligaste effekterna av LMD har de
interventioner som siktar på att förändra det Kirkpatrick (1959) etiketterade som lärande, medan effekterna vad gäller beteenden och resultat
är mer osäkra. Detta kan kopplas samman med det som skrevs under
en tidigare rubrik om transfer och kunskapsanvändning. De moderata
effekterna kan således förklaras av hindrande transferfaktorer på individ, grupp och organisationsnivå (Aguinis & Kraiger, 2009) samt vad
chefer, ledning och medarbetare inom organisationer gör för att stötta
deltagarna innan, under och efter ett LMD-program (Salas et al., 2012).
Organisationer är med andra ord inte dömda till att effekterna av LMD
alltid ska vara moderata, utan vad man gör respektive inte gör har betydelse för vilka effekterna blir (Salas et al., 2012).
En intressant fråga i sammanhanget är huruvida nutida satsningar
på LMD producerar bättre eller andra effekter jämfört med för ett halvsekel sedan. Vi vill ju gärna tro att vi blir lite bättre med tiden och att
effekterna också skulle förbättras. Tyvärr visar Powell & Yalcins (2010)
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studie av hur effektiviteten utvecklats mellan åren 1952–2002 att så inte
är fallet. Effekterna har inte försämrats, men de har inte heller förbättrats i någon större omfattning. Däremot finns det studier som pekar
på att det är fler organisationer idag som mer systematiskt än tidigare
försöker få till stånd effekter på organisationsnivå (Amagoh, 2009; Collins, 2001).
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig forskning konstatera
att effekterna av LMD-interventioner överlag är måttliga och inte har
förbättrats nämnvärt över tid. De tydligaste effekterna av LMD har de
interventioner som siktar på att förändra det Kirkpatrick (1959) etiketterade som lärande, medan effekterna vad gäller beteenden och
resultat är mer osäkra. En forskningsbaserad slutsats är ändå att under
rätt förutsättningar kan LMD leda till positiva effekter (Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 2009; Salas et al., 2012). Det leder
oss över till frågan om vad rätt förutsättningar är, dvs. vad är det som
karaktäriserar effektiv LMD?

Vad karaktäriserar effektiv LMD?
Positiva effekter av LMD kan uppstå av en slump, men kan också vara
ett resultat av medvetna försök att åstadkomma just detta. Organisationer har emellertid väldigt olika strategier för att åstadkomma LMD
(Garavan et al., 1999) och där de inte sällan misslyckas med att skapa
långsiktiga effekter (Ready & Conger, 2003). Vi vet utifrån forskning
att strategier likt ”sink or swim” (en variant av ”survival of the fittest”:
effektiva ledare behöver ingen speciell stöttning; vår organisation satsar på de som simmar själv) eller ”quick-fix” (en variant av ”one shot
solution”: vår organisation skickar cheferna på externa kurser som ges
av populära managementkonsulter som många andra organisationer
också använder sig av) inte sätter några tydliga avtryck i organisationen.
Kännetecknande för effektiv LMD är att effekterna inte begränsas
till individens reaktioner, lärande eller beteende, utan ska även leda
till förändringar i det som med Kirkpatricks (1959) begreppsapparat
benämns för resultat på organisationsnivå. Nedan görs ett försök att
konkretisera detta ytterligare genom att beskriva effektiv LMD som
ett samspel mellan olika förutsättningar över längre tid (jfr. Day et al.,
2013). Förutsättningarna är relaterade till de individuella deltagarna,
utbildningen, organisationen samt organisationens omvärld. Av utrym-
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mesmässiga skäl kan inte alla aspekter av dessa förutsättningar behandlas i den utsträckning de förtjänar. Redogörelsen nedan bör läsas och
tolkas som ett översiktligt svar på frågan, inte svaret med stort S. Likaså
bör läsaren vara försiktighet med att generalisera innehållet rakt av
till små eller medelstora organisationer (Fuller-Love, 2006; Westhead
& Storey, 1996), då flertalet av de studier som här refereras bygger på
artiklar och empiri från stora organisationer.
För det första har vi de individrelaterade förutsättningarna som sätter fokus på att deltagarna är individer med olika förutsättningar att
tillgodogöra sig LMD (Augunis & Kraiger, 2009; Cambell, 1971; Day
et al., 2013; Fiedler, 1996; Fulmer et al., 2000; Garavan et al., 1999;
Goldstein, 1980; Latham, 1988; Leskiw & Singh, 2007; Popper, 2005;
Salas & Cannon-Bowers, 2001; Salas et al., 2012; Tannenbaum & Yukl,
1992; Wexley, 1986). Effektiv LMD är således en kombination av urval
och utveckling. För att LMD ska vara effektiv krävs bl.a. att organisationer gör en personanalys, dvs. identifierar vem som ska utvecklas och
vilka individens behov är. Individfaktorer som kan påverka effektiviteten är exempelvis:
KAPACITET; deltagare med hög kognitiv inlärningsförmåga,
goda förkunskaper samt hög erfarenhetsnivå kommer sannolikt att lära sig mer.
MOTIVATION; motivation att lära handlar om den ansträngning, intresse och uthållighet som deltagare investerar i lärandet före, under och efter en utbildning, samt att individer med
en hög motivation att lära och delta lär sig mer och använder
dessutom detta på jobbet.
PERSONLIGHET; vissa av ”de fem stora” personlighetsfaktorerna, exempelvis intellektuell öppenhet, verkar samspela
positivt med möjligheten att utveckla ett effektivt ledarskap.
SJÄLVBILD; deltagare som har en hög tilltro till den egna förmågan att klara av något lär sig mer under utbildningar och
presterar sedan bättre på jobbet

För det andra har vi de utbildningsrelaterade förutsättningarna som
också de kan påverka effektiviteten. Det handlar övergripande om analys av utbildningsbehov, samt design, utveckling, genomförande och
utvärdering av utbildningar (Aguinis & Kraiger, 2009; Allio, 2005;
Amagoh, 2009; Carey, Philippon & Cummings, 2011; Clement, 1988;
Collins & Holton, 2004; Conger, 2004; Day, 2000; Day et al., 2013;
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Fulmer et al., 2000; Goldstein, 1980; Latham, 1988; Leskiw & Singh,
2007; Lewis, 1995; McCallum & O’Connell, 2009; Popper, 2005; Riggio, 2008; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Salas et al., 2012; Storey,
1990; Tannenbaum & Yukl, 1992; Wexley, 1984). Faktorer som här har
visat sig vara betydelsefulla för effektiviteten är exempelvis:
VÄLPLANERAD; systematiskt förberedd och väl genomtänkta
lärmiljöer som bygger på analyser av organisationen, arbetet
och deltagarna och vad som måste göras innan, under samt
efter utbildningen.
SKRÄDDARSYDD: anpassad till de förutsättningar som omger
ledarskapet i den aktuella organisationens, men även till olika
chefsnivåer och enskilda individers utvecklingsbehov.
GENERÖS; omfattar ett stort utbud av lärmiljöer och interventioner, exempelvis med både ett intra- och inter-personellt
fokus, för att matcha olika utvecklingsbehov.
ERFARENHETSBASERAD; bejakar erfarenhetsbaserat lärande,
som inom exempelvis Action Learning, där innehållet och
uppgifterna man arbetar med under utbildningar fokuserar på
verkliga utmaningar från deltagarnas vardagsarbete och att
detta blandas med återkoppling och teori.
REFLEKTERANDE; att få deltagare, både individuellt och i
grupp, att stanna upp, tänka och sätta ord på chefsarbetet, vilket möjliggör både förstärkning av sådant som redan fungerar
och att förändra sådant som behövs.
ÅTERKOPPLANDE; goda möjligheter till samtal med andra
samt konkret, trovärdig, aktuell, och konstruktiv feedback så
att deltagaren stärks i tron på den egen förmåga och möjlighet
att lära.
RELEVANT; att utbildningens innehåll och genomförande
är relevant i förhållande till deltagarens arbetsuppgifter och
utbildningsbehov.

Då ledarskap för lärande är centralt för detta kapitel är det viktigt att
här betona att effektiv LMD i detta sammanhang innehållsligt bör
fokusera på just ledarskap för lärande. Exempelvis är det centralt att
chefer förstår att lärande är ett mångfacetterat fenomen och att de ska
kunna stödja olika typer av lärande, exempelvis:
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Formellt och informellt lärande (Ellström, 2001; Svensson,
Ellström & Åberg, 2004).
Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande
(Ellström, 2001; Wallo, Ellström & Kock, 2013).
Individuellt, kollektivt samt organisatoriskt lärande
(Ellström, 2010b; Yukl, 2009).

Ett annat viktigt innehåll är att chefer kan stödja lärande på flera olika
sätt, exempelvis genom:
Direkt ledarskap: stödja, styra, eller störa medarbetare
(Nilsson et al., 2011; Yukl, 2009).
Indirekt ledarskap: skapa goda lärförutsättningar i organisa
tionen (Ellström, 2001; Yukl, 2009).

För det tredje kan effektiviteten påverkas positivt av organisatoriska
förutsättningarna (Aguinis & Kraiger, 2009; Amagoh, 2009; Antonacopoulou & Fitzgerald, 1996; Brungardt, 1996; Carey et al., 2011;
Day, 2000; Day et al., 2013; Fulmer at al., 2000; Garavan et al., 1999;
Goldstein, 1980; Latham, 1988; Leskiw & Singh, 2007; Popper, 2005;
Salas & Cannon-Bowers, 2001; Salas et al., 2012; Tannenbaum & Yukl,
1992; Wexley, 1986). Exempel på organisatoriska förutsättningar som
bidrar till att skapa effektiv LMD är:
LÅNGSIKTIGHET; LMD måste förstås och hanteras som ett
kontinuerligt och livslångt lärande, som börjas långt före och
fortsätter långt efter kursers slut och som behöver rätt förutsättningar för att frodas.
GYNNSAMT ORGANISATIONSKLIMAT; ett organisationsklimat som stödjer fortsatt lärande och utveckling i arbetet
genom exempelvis utmanande arbetsuppgifter, ett handlingsutrymme att välja personliga mål och vägar att nå detta mål,
genom socialt stöd från kollegor och medarbetare, samt att
risktagande uppmuntras och misslyckanden betraktas som
lärtillfällen.
AKTIVT CHEFSSTÖD; ledningen och de högre cheferna kan
öka individernas motivation att lära och använda det de lärt sig
genom att aktivt stödja dem före, under och efter utbildningar.
STRATEGISKT KOPPLAD; att det existerar en tydlig länk
mellan LMD och organisationens strategier och mål.
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HORISONTELLT INTEGRERAD; LMD synkroniseras med
HRM-aktiviteter såsom rekrytering, arbetsvärderingar, belöningar etc., så att dessa aktiviteter förstärker varandra.
KUNSKAPSANVÄNDNING; att deltagarna får tid och möjlighet att använda det man lärt sig på kursen i sitt dagliga arbete,
i det här fallet att utöva ett ledarskap för lärande.

För det fjärde kommenteras här kort de omvärldsrelaterade förutsättningarna (Aguinis & Kraiger, 2009; Amagoh, 2009; Antonacopoulou & Fitzgerald, 1996; Avolio, Reichard et al., 2009; Day et al., 2013;
Fulmer et al., 2000; Goldstein, 1980; Garavan et al., 1999; Goldstein,
1980; Latham, 1988; Riggio, 2008; Salas & Cannon-Bowers, 2001;
Salas et al., 2012). Organisationer är inte isolerade system utan måste
förhålla sig till ständigt förändrade förutsättningar i omvärlden för att
åstadkomma effektiv LMD. Exempel på omvärldsrelaterade förutsättningar är:
UTMANINGSKOPPLING; LMD måste balansera nutidsfokus
med att även förbereda individerna och organisationen på att
möta morgondagens krav och utmaningar från den lokala,
nationella och globala omvärlden.
FORSKNINGSBASERAD; organisationens ledning, chefer och
HR-praktiker bör vara tillräckligt kunniga om forskning för att
fatta forskningsbaserade beslut om hur man analyserar, designar, utvecklar, genomför och utvärderar LMD så man undviker
att bli ett lätt byte för senaste utbildningsmodet som ser ut och
låter coolt, men som gör att LMD blir en kostnad, inte en investering i organisationens humankapital.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig forskning dra slutsatsen
effektiv LMD handlar om ett långsiktigt samspel mellan flera olika faktorer och förutsättningar. Vad organisationer gör respektive inte gör åt
dessa förutsättningar har betydelse för vilka effekterna av LMD blir.

Avslutande reflektion
Svaret på kapitelrubrikens fråga är ett otvetydigt ja. Ledarskap för
lärande, förändring och innovation kan utvecklas. Dock krävs att flera
förutsättningar samverkar över lång tid för att organisationer ska
lyckas. Att utveckla ett ledarskap för lärande kan således inte betraktas
som ett sprintlopp, utan ska snarare beskrivas som ett maraton eller en
lång resa.
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Vidare är det viktigt att poängtera att resultatet och effekterna av
ledarskapsutveckling är likt all kompetensutveckling beroende av
både ett erbjudande och ett engagemang (Ellström, 2010c; Nilsson et
al., 2011). Erbjudandet tar fasta på att organisationen tillhandahåller
rätt förutsättningar för individer att utveckla ett ledarskap för lärande.
Engagemanget fokuserar på att individer måste vilja och ha förmågan
att lära för att utveckling ska komma till stånd. Där erbjudande möter
engagemang, där finns god grund för att det blir en framgångsrik resa
mot ett ledarskap för lärande.
Avslutningsvis två frågor och svar som får sammanfatta budskapet i
detta kapitel. Är det svårt för organisationer att designa och skapa goda
förutsättningar för effektiv ledarskapsutveckling för lärande? Ja! Är det
omöjligt? Absolut inte! Den forskningsbaserade kunskap som här har
presenterats bildar en bas för praktiker i arbetslivet att översätta och
anpassa till sina respektive organisationer (Day, 2011; Nilsson et al.,
2011). Den forskningsbaserade kunskapen har med andra ord potential
att även vara handlingsbar kunskap.
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kapitlets viktigaste, och oroande, budskap är att den offentliga sektorns omvandling så som den nu genomförs inspirerad av New
Public Management minskar entreprenöriella personers och processers möjligheter att verka. Vägen till den slutsatsen går över introduktion av, och diskussioner om, entreprenörskap och intraprenörskap.
Det sistnämnda, det inomorganisatoriska entreprenörskapet, är starkt
kontextbundet vilket medför att den offentliga sektorns särdrag måste
presenteras för att få förståelse för individernas handlingar. New Public
Management i sin svenska ”tappning” föregår sedan en genomgång av
forskningsresultat av vad sentida omorganisationer inom offentlig sektor inneburit för olika personalkategorier; ledare och chefer, professionella och de längst ned i organisationerna. Exempel från kommunal,
landsting och statlig verksamhet elaboreras i en spekulativ avslutning
på temat ”vad skulle exempelentreprenörerna kunnat göra om dagens
styr- och kontrollsystem tillämpats då de handlade”? Slutsatsen är inte
en utan flera kontext- och individberoende men sammantaget negativa
om det är entreprenörskap inom offentlig sektor som önskas.

Entreprenörskap och intraprenörskap
Entreprenörskap är ett ord med stor positiv laddning i dagens (årsskiftet
2013/2014) Sverige och entreprenören följaktligen dagens hjälte. Fenomenets, som vi kan kalla det med en sammanfattande benämning, popularitet har gjort att det numera används i allmänt positiva termer och
betraktas som önskvärt både för länder, regioner och organisationer. Det
är därför motiverat att något granska begreppet och föreställningarna
som det explicit, men också inplicit, är sammanbundet med.
I forskningsbaserade framställningar av entreprenörsskap tas ofta en
utgångspunkt i Joseph Schumpeters (1934, 1949) beskrivningar av de
individer som genom sin klarsyn kombinerar resurser för att tillfreds250
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ställa de behov som entreprenören, men få andra, kan se och som ännu
färre vill och kan göra något för att möta. Genom sina iakttagelser och
handlingar åstadkommer entreprenören inte bara något nytt utan också
förstörelse av något gammalt. Förstörelsen gavs beteckningen ”kreativ förstörelse” ett uttryck som fått stor spridning. Andra betydelsefulla
forskare inom området har också lagt stor tonvikt vid entreprenörens
roll och framgång på marknaden (t.ex. Kirzner 1997; Casson 1992 och
2004). Det dessa tongivande företrädare inom fältet har gemensamt
är att entreprenörskap är det då nya ideer förverkligas en tanke som
kraftigt betonas av en av den svenska forskningen främsta och tidigaste
företrädare Bengt Johannisson. Johannisson pläderar för att entreprenörskap är liktydigt med handling (se exempelvis Johannisson 2005).
Entreprenörernas innovativa förmåga och handlingskraft har inspirerat både forskare och politiker i jakten på entreprenörer (Berglund
2007) och entreprenörskapets nyckelkaraktäristika. Empiriska undersökningar visar ofta att entreprenörer har en stark vilja att vara sin
egen, att förverkliga sina ideer och att få bestämma själva. Pengar spelar
genomgående en liten roll.
I den allmänna och politiska debatten, och faktiskt också inom forskningen, har startare, ägare och ledare av små företag omtalats som entreprenörer eftersom de ansetts vara särskilt entreprenöriella. Det synsättet utgår från att en handling, att starta eget, bevisligen genomförts. I
övriga avseenden t.ex.krav på att entreprenörskap ska innebära något
nytt och kreativt är dock sambandet mellan småföretag och entreprenörskap ofta svagt för att inte säga frånvarande. Det är helt enkelt så
att alla småföretagare inte är entreprenöriella och inte heller så att alla
entreprenörer är verksamma i små organisationer. Den första delen av
detta visas exempelvis av att många av världens egenföretagare inte valt
det av fri vilja (Global Entrepreneurship Monitor). De skulle hellre ha
en anställning om de kunde få det. Detta påtvingade egenföretagande
kan ges olika beteckningar såsom egensysselsättning, självanställning
eller nödvändighetsdrivet företagande (necessity entrepreneurship),
dvs. ett företagande framtvingat av olika orsaker så kallade push-faktorer som driver individen till ett företagande. De är motsatsen till det
Schumpeterianska möjlighetsdrivna företagandet (opportunity entrepreneurship) uppkommet genom positiva orsaker så kallade pull-faktorer.
Att den tankemässiga kopplingen mellan små företag och entreprenörskap kan fortleva kan möjligen försvaras av att vissa undersök251
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ningar visar att entreprenörsanknutna resonemang och incitament är
andelsmässigt väl företrädda bland startare, ägare och ledare av små
företag. Startandet är centralt i sådana resonemang. W. Gartner (t.ex.
1988) som ofta citeras i dessa sammanhang betonar just skapandet av
nya organisationer som ett uttryck för entreprenörskap. Att entreprenörskap inkluderar organisationsprocesser framhålls också i framställningar om organisatoriskt entreprenörskap (Hjorth 2012) empiriskt
fjärran från små och medelstora företag.
Den marknadskoppling som följer med företagsbegreppet är också
den ifrågasatt av den tidigare nämnda Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Däri inkluderas numera i mätningarna entreprenöriella
förhållningssätt och aktiviteter i alla typer av organisationer. Det är för
en svensk läsekrets värt att notera att Sverige i GEMs mätningar ligger
i topp när det gäller entreprenöriell aktivitet bland de som är anställda
i företag, men inte så när det gäller i betydelsen att starta och driva små
företag. Inom företag kan entreprenörskap förverkligas på många sätt
exempelvis genom att driva projekt, att föreslå nya produkter och processen eller att skapa nya affärer för arbetsgivarens räkning.
Marknadskoppling finns dock, direkt eller indirekt, i alla delar av
ekonomin. Mest direkt och uppenbart är kanske tjänster och produkter som säljs av producenten och köps av slutkonsumenten och mest
indirekt en i myndighets verksamhet. Det är den förstnämnda typen
av organisationer som dominerar i framställningar av entreprenörskap.
Schumpeter själv gjorde dock inte denna begränsning till tydligt marknadskopplade organisationer i sina skrivningar om entreprenörskap.
Att behovet av kreativitet, innovativitet och entreprenörskap är stort
i hela ekonomin är en allmänt omfattad inställning. Det ställer krav
på existerande organisationer, kanske särskilt på de stora. Det är den
empiriska bakgrunden till forskningsområdet organisatoriskt entreprenörskap (OE) som växt mycket under de senaste decennierna. De tidigaste skrivningarna handlade om corporate entrepreneurship (CE) dvs.
företags entreprenörskap, Problemställningarna rörde framförallt hur
stora företag skulle kunna skapa, och kontrollera, enheter som arbetade
som små entreprenörsdrivna organisationer inom det stora företaget.
Senare har området utvecklats, i takt med insikten om de stora behoven
av förnyelse i existerande organisationer, till att framhålla betydelsen av
att stora företag utvecklar strategier för entreprenörskap för den egna
verksamheten såsom – organisering och organisatoriska lösningar, produkter, marknader och inte minst ledarskap. Det är en överlevnadsfråga
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för företag menar exempelvis Baumol (2004) ”a lack of entrepreneurial actions in today’s global economy is a recipe of failure”. (Se också
Baumol 1993). Det är alltså en nödvändighet – men hur det ska göras
är ingalunda självklart. Det är dessutom riskfyllt vilket Kuratko (2012)
formulerar som ”corporate entrepreneurship is a risk and it has to start
somewhere – sometimes small and corporate controlled”. Den sista passusen är värd att notera då den tycks strida mot vad vi vet om entreprenörers starkaste önskan – att känna sig fria och självständiga.
I litteraturen kring CE och OE är reflektioner kring vilka resurser,
och vilka villkor som skall knytas till resurserna från organisationernas
ledning, central. Kraven på resurser finns självklart också då det gäller små genuint självständiga organisationer. Magnus Klofsten räknar i
sin mycket använda bok ”Affärsplattformen” (2009) upp en rad sådana
strategiska resurser. Det räcker inte med att tycka sig ha en bra idé –
den måste accepteras också av andra exempelvis genom efterfrågan och
betalningsvilja. Produktion kräver också alltid någon form av insatser
– materiella såsom insatsvaror och lokaler och immateriella såsom människors kunskaper. Vägen till dessa insatser kräver kunskaper och kapital och kanske också tid. (Bristen på tid är det största hindret för expansion som framförs av småföretagare i undersökningar). Den konkreta
innebörden av dessa nödvändiga insatser varierar med vilken verksamhet det är fråga om liksom med platsen och tiden. Det som är adekvat
och tillräckligt vid en tidpunkt och en plats behöver inte vara det vid en
annan. Det har dels klara materiella förklaringar men kan också bero på
att kapital inte bara är finansiellt utan också socialt och relationellt. Det
förtroende en entreprenör har hos centrala aktörer kan vara helt avgörande för en verksamhets realisering och utveckling. I entreprenörssammanhang kan bevisade tidigare entreprenöriella projekt vara förtroendeskapande vilket kan vara en förutsättning för framgång. Sådana
personer som gång på gång handlar kallas ibland serieentreprenörer (se
t.ex. Plehn-Dujowich, 2010).
Även om området Corporate Entrepreneurship utvecklats över åren
så tycks utgångspunkten vara att organisationsstorleken i sig kan vara
ett problem. Många offentliga organisationer är stora. I svenska kommuner är den egna kommunala organisationen ofta den största arbetsgivaren, och dessutom med vissa karaktäristika just för att de är offentliga.

253

elisabeth sundin

Den offentliga sektorn och entreprenörskap
Den offentliga sektorn genomgår stora förändringar och är numera ett
slagfält för den politiska debatten och praktiska politiken. Jag kommer
till det längre fram i texten men inleder detta avsnitt med några karaktäristiska drag för den offentliga sektorn i dess svenska ”tappning”. Alla
utvecklade länder har en offentlig sektor men dess uppdrag, finansiering, styrformer osv. varierar (Esping-Andersen 1996) vilket tycks vara
lätt att glömma bort i den politiska debatten som ofta hänvisar andra
länder som efterföljansvärda exempel.
Trots de stora olikheterna mellan olika offentliga sektorer tycks de ha
gemensamt att de (numera) ses som svårföränderliga och byråkratiska.
Den offentliga sektorn ”discourages entrepreneurship” slår Wickham
(2008, sidan ) fast i en bok som ofta används i utbildning om entreprenörskap. Det är, menar jag, ett klart ideologiskt påstående som är
typiskt för delar av debatten kring offentlig sektor.
Den offentliga sektorn och dess organisationer kan beskrivas på
många olika sätt och skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer kan likaledes beskrivas på många olika sätt. Ett gäller t.ex.
ägandet: den offentliga sektorns organisationer är ägda av medborgarna tillsammans och ytterst styrda av demokratiskt valda företrädare
för ägarna. ”Likställighet” är en bärande princip för offentliga organisationers verksamhet och detsamma gäller ”tillgänglighet”. Deras syften och formulerade mål är icke-ekonomiska vilket inte sällan medför
att de är svåra att kvantifiera och utvärdera. Organisationerna finansieras företrädesvis via skatter. I den mån som avgifter också förekommer
är deras storlek demokratiskt beslutade. Organisationernas, och de däri
verksammas legitimitet, följer av uppdraget och måluppfyllelsen men
är, naturligtvis, svårare att mäta än på den privata sidan där ekonomisk
vinst ofta är både ett mål, ett mått och en legitimitetsskapare. Delvis är
det olika lagar som reglerar och styr de offentliga och de privata organisationernas verksamhet (Christensen och Laegreid 2005).
Liksom då det gäller entreprenörskap finns det stora skillnader mellan olika verksamheter och organisationer också inom den offentliga
sektorn. Inte minst kan det vara svårt att fastställa den adekvata organisatoriska avgränsningen för alla berörda aktörer inklusive de där verksamma. Samma svårighet finns i alla stora organisationer, också de privata, vilket laborerandet med att utveckla corporate entrepreneurship
illustrerar. På den offentliga sidan har vi idag en tredelning mellan stat,
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landsting och kommun och inom respektive en uppdelning. Inom staten finns exempelvis försvaret och universiteten, inom landstingen hanteras både vård, kultur och trafik och inom kommunerna finns alla de
stora välfärdsuppdragen vid sidan av sophantering. Också inom var och
en av dessa finns flera organisationer t.ex. ett antal universitet och högskolor som var och en har ett antal fakulteter. Fakulteterna, i sin tur, har
institutioner och institutionerna avdelningar osv. Flera av de nämnda
verksamheterna är dominerade av professioner såsom vården av läkare
och domstolsväsendet av jurister. Vad som är den adekvata enheten
varierar både mellan personer och positioner vilket kan illustreras på
många olika sätt – genom redovisning och budgetsystem, genom svaret på frågorna ”var jobbar ju” och ”vem är din chef” osv. Kortfattat
så är det i praktiken inte så enkelt att avgöra om en organisation ska
betecknas som privat eller offentlig vilket visats exempelvis av Christensen och Laegreid (2005) i en matris jag ofta brukar använda både i
tal och skrift (se t.ex. Sundin och Tillmar 2011). Genom att för klassisificeringen separera ägande, finansiering, reglering och verksamhetsutövning framkommer att en stor andel av existerande organisationer har
inslag både av privat och offentligt inflytande.
”The public sector really needs entrepreneurs och entrepreneurial
management” (Zampetakis och Moustakis 2007) skriver två av de
framträdande forskarna inom corporate entrepreneurship-området i
mitten på 2000-talet vilket Drucker (1985) pläderade för redan tjugo år
tidigare. Det största uppdraget för vår generation är att föra in entreprenörskap i den offentliga sektorn menar han. Att andra, exempelvis Paul
du Gay (2000, 2005 och 2008), menar att det är en uppmaning som av
demokratiska skäl kan ifrågasättas lämnar jag här därhän för att istället visa att entreprenörskap i bemärkelsen att se problem och lösa dem
genom handling är något som utmärkt den offentliga sektorn och dess
anställda.
I vårt kapitel Entrepreneurship in public organisations i boken
Handbook on Organisational Entrepreneurship (Hjorth red. 2012)
hävdar Anne Kovalainen och jag att de Skandinaviska välfärdsstaterna
i sig kan ses som realiserade entreprenöriella projekt. Detta synsätt, om
policy entrepreneurs dvs. politikens entreprenörer, är numera, om inte
allmänt, så dock förekommande. Politikens entreprenörer är inte bara
politiker utan också andra som agerar för att åstadkomma förändringar
i politik ibland i, ibland genom offentliga organisationer. För att rubriceras som public entrepreneurship krävs att det ska vara ”in the public
255

elisabeth sundin

interest” (Klein et al. 2010) det kan dock utföras på olika sätt och i olika
situationer. Vissa studier urskiljer olika roller för offentliga entreprenörer vilka både är avhängiga verksamheternas art och individernas position och incitament. Det innebär att den resursanskaffning som nämndes ovan varierar både avseende sammansättning och strategier för att
nå dem. Utarbetandet av framgångsrika strategier innehåller inslag av
lärande. (jfr. Ellström 2001).Därvidlag urskiljer forskare vissa centrala
skillnader mellan entreprenörskap med sin bas i offentliga organisationer versus den med bas i privata organisationer. Hur varierar över tid,
plats och sektor men det tycks vara så att resursanskaffningen också för
offentliga organisationer ofta sker över sektorsgränser vilket kan vara
en viktig del av legitimitetsskapandet.

Exempel på entreprenörer i offentlig sektor
I en liten bok publicerad år 2004 presenterar jag och ett antal medhjälpare tio porträtt under den gemensamma rubriken ”Den offentliga sektorns entreprenörer”. Det som utlöste publiceringen var att jag under
många års forskning inom offentliga organisationer mött ett antal
mycket entreprenöriella personer.
En av dem, kostchefen, var chef för den mat som producerades för en
kommuns skolor och äldreomsorg vilket sammantaget gavs beteckningen ”Kost- och Restaurang”. Den senare ger andra och mera positiva associationer än barnbespisning och äldremat (åtminstone i mina
ögon och öron). Då chefen fick sitt uppdrag hade den verksamhet som
hon fick ansvar för stora problem exempelvis med kvalite på maten,
höga sjukfrånvarotal och stigande kostnader. Chefen lyckades mycket
bra. Kost- och Restaurang fick rykte om sig att producera god mat till
rimliga priser. Entreprenörens insatser uppmärksammades i lokalsamhället och hon utsågs till Årets ledare. Framgången var så stor att den
mat som enheten producerade efterfrågades också av privata organisationer. Genom att acceptera dem överskred hon dock en gräns för vad
som ansågs politiskt lämpligt och legitimt, ett uttryck för att offentliga
organisationer bedöms med andra kriterier än privata.
Chefens, dvs. entreprenörens, handlingar skedde inom existerande
organisatoriska, och till en början också ekonomiska, ramar – uppdraget att producera god, varierad och näringsriktig mat var detsamma,
lokalerna var desamma och, kanske mest anmärkningsvärt, medarbetarna var desamma. Hennes entreprenörskap kan sammanfattas i
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Daniel Hjorths (2012) uttryck att entreprenörskap kan vara en form av
organisatorisk kreativitet. Hon visar också att ledarskapet måste vara
lyhört för kontextens många dimensioner exempelvis traditioner och
erfarenheter i varje producerande enhet.
En annan offentliganställd, i detta fall inom ett landsting, entreprenör är en sjuksköterska som i sitt arbete stötte på en rad problem som hon
föreslog lösningar av. Hon såg en rad förbättringsmöjligheter i organisationer som till synes fungerade väl. Sjuksköterskan menade att de
skulle kunna fungera mycket bättre med hjälp av vissa organisatoriska
förändringar och befattningsförkjutningar. Som exempel kan nämnas system för schemaläggning som hon föreslog skulle skjutas ned i
organisationen och med hjälp av ny teknik kunna skötas av de anställda
själva. Ett annat exempel är hennes hävdande av att sjuksköterskor
skulle kunna bli chefer också över läkare vilket hon bevisade genom att
själv träda in i en sådan befattning. Framförallt det sistnämnda skapade
starkt motstånd hos den dominerade professionens företrädare.
I den nämnda boken finns även andra exempel på sjuksköterskans
entreprenöriella förslag och handlingar. Hon har också fortsatt och
fortsätter i samma anda dvs. hon är en serieentreprenör. Genom de
erfarenheter hon får och den synlighet hon skapar sig inom organisationen får hon en inomorganisatorisk legitimitet hos dem som är positiva
till förändringarna. Legitimiteten ökas genom att vissa av hennes förslag realiserats med hjälp av kapital beviljat av externa organisationer.
I ”Den offentliga sektorns entreprenörer” saknas representanter
för statliga verksamheter. Sådana finns dock. Forskare har, tror jag, ett
rykte av att vara kreativa och innovationer förmodas utvecklas i forskning särskilt då inom teknik och medicin. Också i andra avseenden tycks
mig universiteten vara fulla av kreativa personer även om inte alla av
dem uppfyller entreprenörskapets bestämningar. De finns dock vilket
den person, den entreprenör, som personifierar ett så kallat Excellence
Centre är ett exempel på. Universitetsentreprenören är professor i ett samhällsvetenskapligt ämne. Genom sin position tillhör han den profession
som av tradition dominerat universiteten. Han har akademisk legitimitet både internationellt, nationellt och lokalt men även ett starkt förtroende i samhället i övrigt.
Det excellence centre universitetsentreprenören initierat och leder
är finansierat av en nationell finansiär, det universitet vid vilket det är
lokaliserat samt ett stort antal företag och organisationer verksamma
i regionen som fått den gemensamma beteckningen ’partnerskapet’.
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Beteckningen excellence centre användes av den nationella finansiären
i en utlysning. Entreprenören hade tidigare drivit fram och organiserat en annan stor organisation med likartad konstruktion. Han kunde
därför se potentialen i finansiärens utlysning också för ett center med
en bas i samhällsvetenskap. Han kunde också mobilisera de välrenommerade kollegor han tidigare samarbetat med och övertala dem att
engagerade sig i det nya organiseringsprojektet. Några av dem hade
sin professur vid andra fakulteter. Han gjorde också några strategiska
nyrekryteringar som en anpassning till den nya utlysningen. Nyrekryteringarna hade i viktiga avseenden likartade kompetenser som de
gamla, men något annorlunda inriktningar än ”veteranernas”. De ”viktiga avseendena” var främst ett uttalat intresse för, och framgångsrika
erfarenheter av, den så kallade tredje rollen även lokalt och regionalt.
Entreprenörens ansökan var den enda inom det samhällsvetenskapliga
området som beviljades medel. Centret kan beskrivas som en temporär
organisation som utmärks av en ständig organisering eftersom verksamhetens innehåll och medarbetare varierar över tiden. Organiseringen och verksamheten bygger således på olika sätt på erfarenheter
vunna genom den tidigare verksamheten och inte minst genom den
legitimitet som den framgångsrika verksamheten skapade internt, dvs.
inom moderuniversitet, och externt framförallt hos anslagsgivare och
det omgivande samhället. Legitimiteten är för vissa intressenter starkt
knuten till universitetsentreprenören som person.
Det som hittills skrivits om den offentliga sektorn och entreprenörskapet utspelades framförallt innan den stora omvandlingen av den
offentliga sektorn slagit igenom i den svenska kontexten. Vad innebär
den och vilken betydelse har den för entreprenörskap?

Den offentliga sektorns omvandling
Den offentliga sektorn i hela västvärlden har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar som brukar samlas under beteckningen New Public Management (NPM). Den politiska starten till
NPM brukar tillskrivas Reagan och Thatcheradministrationerna men
i sin resa över världen har NPM modifierats både nationellt, regionalt
och lokalt. Det finns i NPM-tillämpningarna vissa gemensamma drag
men också klara kontextualiseringar. Försök har gjorts att klassificera
tillämpningarna i olika modeller såsom: effentivitetsdrivna, neddrag-
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ning, decentralisering, ”in search of excellence” och offentlig servicefokus (Ferlie et al. 1996). Hoods (1991) uppräkning av utmärkande drag
har influerat både forskare och politiker som intresserar sig för NPM.
Hood skriver om: ledarstil a la privata företag, output kontroll och mätning av resultat, nedbrytning till mindre resultatenheter som ska konkurrera med varandra, ekonomisk disciplin och kostnadskontroll allt
syftande till att strömlinjeforma, standardisera och reducera den offentliga sektorn.
I de tidiga skrivningarna om NPM fanns inte entreprenörskapsbegreppet alls med. Senare har det på olika sätt kommit att förknippas med
NPM eftersom intentionerna, skriver Klein och medförfattare (2010),
med NPM är entreprenöriella. Som exempel på konkretiseringar kan
nämnas neddragningar genom ourcourcing och inköp snarare än egen
produktion. Övergång till externa utförare beskrivs som entreprenörskapsfokus som även medför att anställda beter sig entreprenöriellt
(Halligan 2008; Morris och Jones 1999; Kearny et al. 2008). Den senare
förhoppningen ter sig långt ifrån självklar genom de tillämpningar som
genomförs.
Det neutrala sättet att beskriva NPM som en effektivitetsmodell ifrågasätts av många som istället beskriver det som en neoliberal attack på
välfärdsstaten (du Gay) dvs. försök att förändra existerande offentliga
organisationer och kanske även ersätta dem med nya. Det senare kan i
vissa delar av den offentliga sektorn vara förenat med betydande praktiska svårigheter inte bara genom lagstiftning utan även genom verksamhetens karaktär. Sjukhus och äldreomsorg måste exempelvis bedrivas årets alla timmar. Det går inte att ta ens en kort paus för att i god
ordning genomföra genomgripande förändringar.
Liksom då det gäller andra organisatoriska förändringar ligger
mycket av ansvaret för genomförandet på cheferna och utfallen för grupper och individer kan variera betydligt. Forskningen kring effekterna av
NPM har både i Sverige och i andra länder mycket intresserat sig för om
och hur de professionella påverkats av NPM. Särskilt stort intresse har
vården, och läkarna, ägnats (se t.ex. Bringselius 2013, Hasselbladh et al.
2008) Kortfattat kan sägas att läkarna anses ha förlorat sin position och
fått överge sina professionella kriterier. Istället för ett patientperspektiv måste de tillämpa NPM:s betoning av mätbarhet och strävan efter
att uppfylla fastställda normer för effektivitet och produktivitet. Dessa
normer är framförallt ekonomiska. Även om förändringen mött motstånd (t.ex. Läkarupproret. Dagens Nyheter) så tycks den i grunden ha
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förändrat professionens position.
Också universiteten som fält och organisationer har nåtts av NPM
dock till synes senare än vården. Det pågår även i Sverige ett antal forskningsprojekt som belyser NPM inom det akademiska. I den fackliga tidningen Universitetsläraren förs en livlig debatt om hur systemet fungerar och framförallt om de problem som finns med att tillämpa NPM och
med de mätsystem som introducerats. Som exempel på tillämpningar
som diskuteras livligt är hur kvalité i forskning och utbildning ska
kunna mätas och hur resurstilldelningssystem bör utformas för att uppmuntra kvalité. Liksom inom andra områden är alla diskussioner som
förs i NMP:s namn inte direkt hänförliga till sådana förändringar men
det finns också exempel på det motsatta dvs. att sådant som diskuteras i
andra termer, såsom globalisering, lika väl skulle kunna ses som följder
av nationellt eller till och med lokalt fattade beslut i NPMs anda. Ett likartat resonemang kan föras om den vikt som numera tillskrivs internationella publiceringar i konkurrensen både mellan och inom universitet
och mellan individer som styr tjänster, befordringar, löneökningar osv.
Detta dominerande mått följer inte med automatik av NPM.
NPM syftar till att omforma hela organisationerna och allas sätt att
arbeta. Också vad gäller det kortfattat tycks tillämpningarna innebära
att det friutrymme och den kreativitet som redovisades i Lipskys (1980)
studier av de offentliganställda som fanns längst ned i organisationerna
och verkligen mötte allmänheten reducerats på samma sätt som för de
professionella. (Kovalainen och Sundin, 2012; Thörnquist, 2013).

Den offentliga sektorns omvandling
och entreprenörskapet
Vår tids hjälte är, som nämnts ovan, entreprenören. Ekonomin behöver innovationer och entreprenörskap. Ekonomin innebär i praktiken
existerande och nya organisationer dvs. det är organisationerna som ska
vara entreprenöriella. Av framställningen ovan framgår att även om den
uttalade intentionen var att den offentliga sektorns omvandling skulle
leda till en mera entreprenöriell ekonomi så är utfallet i många fall det
motsatta. Den revolution som NPM anses ha åstadkommit är i själva
verket ”a managerial revolution” skriver Salaman (2005) och en forskarkollega kompletterar med att ”management is everything that entrepreneurship is not” (Metcalfe 2009:80). Låt mig i denna avslutande
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del åter anknyta till några av de entreprenöriella offentliganställda som
jag själv studerat och som beskrevs ovan. De gjorde sina här beskrivna
entreprenöriella insatser innan NPM fått helt genomslag i deras respektive organisationer.
Den första offentliga entreprenören, kost- och restaurangchefen, vore
omöjlig idag eftersom hennes ideer och incitament inte är anpassade
till de nya bedömningsssystemen. Hon blev ganska snart efter det att
de empiriska studierna genomfördes ’omöjlig’. Hon vann sitt pris som
Årets chef och sin framgång genom att producera god, mycket god, mat
inom givna kostnadsramar också i konkurrens med privata utförare.
Då ansvariga politiker krävde att kostnaderna skulle pressas ännu mera
fann entreprenören att det inte fanns någon möjlighet att producera
den mat som hon tyckte att alla gamla och alla barn borde ha. Hon valde
därför att inte anpassa vilket ledde till att hon måste lämna sin befattning. Hennes sätt att resonera är typiskt för många entreprenörer som
betonar att de vill bestämma själva hur arbetet ska utföras. Det är inte
förhandlingsbart
Det kan inte entydigt påstås att vare sig kostnadspressen eller entreprenörens egna slutsatser sammanhänger med införande av NPM utan
snarare med en ensidig betoning av kostnader som ”allting måtts” och
av att följa budget som chefers viktigaste uppdrag. Det kan ses som ett
missbruk av NPM som strider mot det demokratiskt fattade uppdraget.
Skulle den andra entreprenören, sjuksköterskan, kunna förändra nu
som hon gjorde då? Skulle hon ha avancerat i organisationen nu som
hon gjorde då? Mitt tentativa svar på den första frågan är ”nej” och på
den andra ”ja”. Nej-svaret motiveras av att utrymmet för lokala initiativ och tillämpningar tycks ha minskat för att inte säga helt försvunnit
med de nu tillämpade styr- och kontrollsystemen. Stora organisationer som genomfört NPM, såsom den organisations i vilken sjuksköterskan är verksam, präglas av standardisering (Sahlin-Andersson 2006).
Att frångå allmänt tillämpade system ”är inte att tänka på”. Mitt ”ja”
på den andra frågan motiveras av att sjuksköterskan är och var uttalat
intresserad av administrativa arbetsuppgifter och utan underdånighetskänsla för den professionella hierarkiska strukturen. Sådana personer
kan bli goda ledare i de nya NPM-organisationerna. För att lyckas krävs
dock att hon håller sina förändringsambitioner i schack och att hennes chefer förmår ta tillvara hennes entreprenöriella läggning inom de
organisatoriska ramarna.
Angående den tredje offentliga entreprenören, professorn, måste frå261
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gan delas upp i åtminstone två olika – dels om han skulle kunnat nå den
starka position han hade då arbetet med att konstituera ett excellence
centre inleddes dels om han själv skulle vilja, och kunna, etablera det
som han gjorde under de betingelser som dominerar dagens universitet. Skulle universitetsentreprenören ha nått en framträdande position
nu om han agerat som då? Skulle han valt den strategi han gjorde om
bedömningsgrunderna sett ut då som de gör nu? Eller skulle han ha
valt anpassning och koncentrerat sig på artikelskrivande? Eller behållit
sin strategi inklusive det sektorsövergripande nätverksbyggandet men
måst göra det utanför universitetssystemet?
Flera stora förändringar av och inom universiteten som påverkar de
inomorganisatoriska entreprenörerna har skett sedan universitetsentreprenören tog initiativ till den första tvärvetenskapliga organisationen som arbetade i nära samarbete med det omgivande närings- och
samhällslivet. En inomorganisatorisk skillnad är att universiteten byggt
upp särskilda enheter för kontakter med olika delar av omvärlden. Det
är en specialisering och funktionsuppdelning som fjärmar enskilda forskare från praktikens intressenter i omvärlden och skapar en byråkratisk
sidoorganisering.
En annan skillnad är den starka betoningen av inomvetenskaplig
meritering i det akademiska systemet och att denna inomvetenskapliga
meritering allt oftare tolkas snävt som artiklar i engelskspråkliga tidskrifter. Att ägna sig åt att bygga upp partnerskap med regionala aktörer såsom företag, fackliga organisationer och offentliga organisationer
innebär att ”spilla sin tid” i denna nya meriteringsvärld. Att skriva på
svenska, som intressenterna i den nationella omvärlden föredrar att
läsa, är inte heller det meriterande enligt den nämnda engelska-artikelnormen.
En problematisering av adekvata incitament för akademiska entreprenörer måste i det nämnda exemplet inkludera de kvalificerade kollegor som rekryterades för att bistå i organiseringsprocessen. Är det
möjligt att rekrytera sådana numera och framöver då det kräver en stor
arbetsinsats som tar tid från det arbete som leder till adekvata meriter?
De tre exemplen hämtade från min egen forskning och mina egna
erfarenheter synliggör det offentliga entreprenörskapets förändrade
villkor och snävare ramar. De tre exemplen är hämtade från olika
huvudmän, från verksamheter som bedrivs på olika villkor och belystes
med hjälp av individer med olika position och förhandlingsstyrka i en
förändringsprocess. Den första entreprenören, kost- och restaurangchefen
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lämnade organisationen. De nya normerna ger inte utrymme för kvalitativa icke-monetära tolkningar av målen för verksamheten. Entreprenörskap med sådana inslag finns det inte plats för i den nya styr- och
kontrollsystemen. Den andra exempelentreprenörens, sjuksköterskan
är inte lika bunden till någon del av verksamheten som chefsentreprenören och kan därför lättare söka sig fram i den stora organisationen.
Vissa av hennes idéer går väl in linje med de nya organisationsidealen
varför hon kan komma att fortsätta vara framgångsrik. Det finns en
tydlig relation mellan entreprenören och organisationen vilket kan förmodas innebära att ingen annan kan göra om entreprenörens organisatoriska resa. Den position från vilken hon nu agerar är ett resultat av
ett mångårigt engagemang och legitimitetsskapande. Det är tveksamt
om detta är användbart i en annan organisation dvs. hennes serieentreprenörskap är organisationsspecifikt. Den uppnådda legitimiteten kan
vara lokal. Samma restriktion har inte universitetsentreprenören eftersom
han tillhör en profession. I de delar som han agerar i sin rumsliga och
sektorsövergripande kontext är hans legitimitet också förhållandevis
lokal. Den stora tveksamheten som kommer från hans fall är dock om
ett sådant entreprenörskap numera alls är möjligt inom det akademiska.
En sådan strategi, inklusive det sektorsövergripande kanske fortsättningsvis måste realiseras utanför det akademiska systemet.
Sammanfattningsvis: entreprenörskap och entreprenörer har alltid funnits inom det offentliga och i offentliga organisationer. De nya styr- och
kontrollsystemen tränger ut visst entreprenörskap och bejakar ett standardiserat entreprenörskap vilket är en motsägelse i sak och endast en
retorisk möjlighet.
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forskningen om arbete och arbetsplatser har haft en tendens att vara uppdelad i forskning som fokuserar antingen på egenskaper hos den arbetande människan eller på egenskaper hos arbetsplatser
och arbetsuppgifter. Detta beror delvis på att forskningen utförts inom
olika discipliner. Det beror också på en allmän dualism i tänkandet, en
uppdelning i människa och yttre situation. Pedagogiska frågor handlar i grunden om förändring av innehållet i människors relationer till
sin omvärld. I detta bidrag diskuteras den utmaning och möjlighet som
ligger i ett relationellt pedagogiskt perspektiv på den arbetande och
lärande människan. Diskussionen förs med utgångspunkt i Ellströms
(Ellström 2004, 2005 och 2006) beskrivning av två verksamhets- och
lärandelogiker med en fokus på utförande av arbete och på reproduktivt
respektive utvecklingsinriktat lärande. I detta bidrag diskuteras hur vi
kan utveckla en mer ingående kunskap om arbete som en relation mellan utförare och situation, samt om arbete som miljö för lärande.
Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och jag var gemensamt redaktörer
för ett specialnummer av Pedagogisk Forskning i Sverige om Arbetslivspedagogik år 2005. Det inledande bidraget i numret, som vi skrev
tillsammans, hade titeln ”Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv” (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Artikeln är en historisk genomgång av forskning om pedagogik i arbetslivet i Sverige, vilka
områden den har berört, och hur forskningen har utvecklats fram till
tidpunkten för artikeln. I en avslutande kommentar konstaterar vi:
”En tydlig tendens i den här beskrivna utvecklingen av forskningen om
pedagogik i arbetslivet är förskjutningen från fokus på urval, rekrytering och utbildning av ledare och anställda till en fokus på frågor om
arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och de villkor för
lärande som finns i dagens arbetsliv.” Vi konstaterar att denna förskjutning av forskningens fokus återspeglar en viss ”pedagogisering”
av stora delar av arbetslivet genom satsning på kompetensutveckling,
lärandeintensiva produktionsformer och organisationsformer, förändrad syn på ledning och styrning, och ökade förväntningar och krav på
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anställdas delaktighet i verksamheter och deras utveckling. Den här
föreliggande boken utgör en bekräftelse av och presenterar en vidareutveckling av den förändrade inriktningen av den pedagogiska forskningen om arbetslivet, som vi beskrev i den tidigare artikeln.
Mot bakgrund av utvecklingen av den pedagogiska arbetslivsforskningen hävdade vi i ovan nämnda artikel att arbetslivsforskningen hade
bidragit till att vidga den pedagogiska forskningens perspektiv från
en fokus på formell utbildning och undervisning till en fokusering på
betingelser för lärande, kunskapsbildning och kompetensutveckling
som en del av människors dagliga liv. Vi argumenterade för att detta
vidgade perspektiv och det arbetslivspedagogiska forskningsområdet
kan bidra till att utveckla förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och
dess kontextuella villkor och genom detta bidra till den grundläggande
allmänpedagogiska teoriutvecklingen. Den här följande framställningen grundas i samma tanke om att allmänpedagogiska fenomen, frågor och kunskap finns representerade i forskningen om lärande i arbetslivet. Och omvänt att behandlingen av dessa fenomen och frågor inom
detta område har en allmänpedagogisk relevans. Med utgångspunkt i
arbetslivsforskning kommer grundläggande frågor om hur vi kan bilda
pedagogisk kunskap ställas, och förslag till svar att ges, som även har
stor allmänpedagogisk relevans.

Två verksamhets- och lärandelogiker
I det ovan nämnda specialnumret om arbetslivspedagogik finns en artikel av Per-Erik Ellström med titeln ”Arbetsplatslärandets janusansikte”
(Ellström, 2005). Metaforen janusansikte används för att ge en bild av
lärande som både reproduktion och utveckling. Reproduktivt lärande
och utvecklingslärande ses som motsatta extremer men också som samtidigt närvarande. Lärande beskrivs och diskuteras som en pendelrörelse mellan rutin och reflektion, reproduktion och utveckling. Författaren återför de två formerna av lärande i arbetssammanhang på två
verksamhets- och lärandelogiker. De kallas för utförandets logik och
utvecklingens logik. Betydelsen av balans mellan de två logikerna och
av att skapa utrymme för lärande diskuteras.
Enligt Ellströms beskrivning domineras utförandets (eller görandets) logik av en strävan till ett effektivt och säkert utförande av en
uppgift och att utförandet är stabilt över tid. När det gäller de som utför
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arbetet strävar man efter homogenitet och att reducera variationen
när det gäller tidigare erfarenheter, värderingar, tanke- och handlingsmönster inom och mellan individer i en verksamhet. Konsensus betonas när det gäller mål och arbetsformer liksom standardisering, stabilitet och undvikande av osäkerhet. Traditionellt innebär detta också en
stark arbetsdelning. Fokus ligger på att lära sig att bemästra gällande
metoder och rutiner för att lösa arbetsuppgifter. Reproduktivt lärande
i meningen att lära sig vad som gäller och att uppnå ett väl inlärt rutinhandlande är det lärande som premieras. Problem löses genom tillämpning av givna regler och instruktioner.
Enligt Ellströms beskrivning utmärks utvecklingens logik av ”en
strävan att främja reflektion och innovativitet, liksom en strävan
efter att utforska och pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att
kunna möta nya situationer och krav.” Till skillnad från utförandets
logik handlar det inte om att reducera variation och skapa likformighet utan om att ta till vara variation och främja heterogenitet när det
gäller tidigare erfarenheter, kunskaper, värderingar och hur arbetet
utförs. Denna verksamhetslogik tänks förutsätta ett utvecklingsinriktat lärande som innebär en betoning av kritisk reflektion och alternativtänkande i förhållande till arbetsuppgifter. Lärandet sker genom att
pröva olika handlingsalternativ utifrån egen kunskap och egen tolkning av arbetsuppgifter och mål, samt genom att tolka och kritiskt
reflektera över konsekvenserna av det egna tänkandet och handlandet.
Utvecklingens logik förutsätter ett analytiskt tänkande och formuleringar av mål, planer och slutsatser.
Förhållandet mellan utförandets och utvecklingens logik tänks vara
att de dels kompletterar varandra dels är alternativa. Genom att vissa
enklare uppgifter är starkt rutiniserade kan mer tid och kraft ägnas åt
mer kreativa uppgifter. Visst rutinhandlande kan alltså skapa utrymmer för ökad frihet och variation i handlandet i andra avseenden och ge
grund för att gå utöver och bryta med traditioner och rutiner och därigenom också ge möjlighet till innovativt lärande. Båda logikerna kan
antas vara väsentliga för en verksamhet, dess överlevnad och utveckling. Utmaningen är att finna en avvägning mellan satsningar på stabilitet, säkerhet och kortsiktiga resultat i enlighet med utförandets logik
och att med hjälp av utvecklingens logik och utvecklingslärande främja
den långsiktiga men mer osäkra utvecklingen.
Ellström framhåller med referens till ett flertal tidigare studier att
det vardagliga kreativa lärandet främst förekommer inofficiellt, bakom
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scenen, och inte synliggörs och uppmärksammas. Betydelsen av utvecklingens logik för utförandet av många arbeten blir därför inte synlig och
blir inte inkluderad i beskrivningar av arbetet. Författaren slutar sin
artikel med att framhålla uppgifter för fortsatt forskning och lyfter fram
att det är viktigt att förstå hur utvecklingsinriktat lärande trots allt kan
ske i skuggan av en dominans av utförandets logik och hur utvecklingsinriktat lärande kan stödjas genom att synliggöras och göras till en del
av verksamheters officiella praktik.
Ellström gör alltså en kategorisering i två verksamhets- och lärandelogiker där verksamhetslogik och lärandelogik förutsätts vara nära
knutna till varandra. Utgångspunkten för sambandet mellan de två
logikerna tas i första hand i verksamheten som ger utrymme för och
leder till visst lärande i linje med verksamhetens logik. Detta är en väl
underbyggd beskrivning av en förekommande huvudskillnad mellan verksamheter och samtidigt en beskrivning av två extremfall. Den
fortsatta diskussionen här ifrågasätter inte denna beskrivning och inte
heller den omfattande och mer ingående och detaljerade beskrivning
av lärande som delar av verksamhet som Ellström ger (Ellström 2004,
2005, 2006). Den fråga som jag här försöker besvara är en principiell
fråga om hur arbete och lärande kan beskrivas för att nå ökad förståelse
för förhållandet mellan arbete och lärande och omvänt. Som ett första
steg i detta mer detaljerade synliggörande behöver relationen mellan
utförare av arbete och arbetssituationer, som det som utgör en verksamhet, diskuteras.

Arbetsrelationer
En första distinktion och differentiering som är viktig att göra är mellan utförandet av en arbetsuppgift och det lärande som ingår i att utföra
arbetsuppgiften. I detta avsnitt fokuseras själva utförandet av arbetsuppgiften och lärandet lämnas tills vidare utanför. Ellström (2005)
beskriver en utförandets logik och en utvecklingens logik där utförandets logik innehåller ett begränsat lärande av visst slag och utvecklingens logik lärande av ett annat mer omfattande slag. Samtidigt innebär
verksamhet enligt båda logikerna utförande av arbetsuppgifter. Här
skall vi fokusera på utförandet av arbete och variation i utförandet av
arbete över de två logiker som Ellström beskriver. Det finns en variation
i utförande av arbetsuppgifter både inom och mellan de två verksam-
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hetslogikerna och denna variation i utförande behöver uppmärksammas (vilket Ellström också gör). Denna variation är både en variation i
arbetsuppgifternas art och en variation i hur ”samma” arbetsuppgifter
utförs av olika personer, grupper eller kollektiv. För få en tydligare bild
av karaktären hos denna variation behöver man differentiera mellan
arbetssituationer och i ett yttre sammanhang urskiljda arbetsuppgifter
å ena sidan och arbetaren, utföraren, som tar sig an situation och uppgifter och fokusera på relationen mellan utförare och situation.
Det är principiellt viktigt att uppmärksamma och inte glömma att
arbete är något som utförs i ett sammanhang och är en relation mellan
en utförare och detta sammanhang. Samtidigt som man differentierar
mellan utföraren, person, grupp eller kollektiv, å ena sidan och sammanhang och arbetsuppgift å den andra får man inte separera de två
leden om man vill förstå utförandets karaktär. Det har varit mycket vanligt att man både i forskning och i arbetslivets praktik har gjort en sådan
separation. Separationen har inneburit att man med utgångspunkt från
den relation mellan utförare och situation som arbete utgör har fokuserat antingen på arbetets yttre sammanhang, arbetssituationer och
arbetsuppgifter eller på arbetaren, den som utför arbetet. I forskningen
har detta förstärkts av att olika forskningsdiscipliner i sig har varit mer
inriktade på den ena eller andra sidan, främst personer eller yttre situationer. I praktiken har detta också framstått som relevant och intressant. Det är också lättare att uppmärksamma och beskriva situationer
och uppgifter för sig och personer, grupper och kollektiv för sig. Problemet är att förståelsen för den relation som arbete utgör går förlorad.
Separationen mellan utförare och situation resulterar i att man
beskriver egenskaper hos båda som i hög grad oberoende av varandra.
Det finns många studier av egenskaper hos utförare av arbete. När det
gäller individer så har beskrivningarna i hög grad inspirerats av psykologisk personlighetsforskning, som förts över till arbetslivssammanhang. Det finns en hel del psykometriska instrument som används för
att beskriva personliga egenskaper i förhållande till arbete. Fokus är då
inte på förhållandet till ett specifikt faktiskt arbete utan till arbete mer
i allmänhet. Det finns också beskrivningar av hur grupper fungerar i
samarbete. Intresset är då inte fokuserat på hur de specifika uppgifterna
hanteras utan på en mer allmän förmåga till samarbete. Å andra sidan
finns det i forskning och praktisk verksamhet beskrivningar av arbetssituationer och arbetsuppgifter. Dessa har karaktären av allmänna
beskrivningar, karaktäriseringar av arbetssituationer och arbetsuppgif269
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ter. När det gäller arbetsuppgifter beskrivs också krav som dessa ställer
oberoende av vem som utför dem. Det finns också ett intresse för att
beskriva och förverkliga det goda arbetet.
Dessa beskrivningar av egenskaper hos utförare av arbete och hos
arbetssituationer och arbetsuppgifter har naturligtvis utvecklats för att
det funnits ett behov, och för att de har uppfattats vara användbara.
De har tillfört en ökad kunskap om arbete och kunnat användas för att
utveckla arbetet. Separationen mellan utförare och situation och den
oberoende beskrivningen av dessa två sidor av en relation medför emellertid problem vid önskan om en fördjupad förståelse av och kunskapsbildning om arbete. Problemet kan sägas ha två led. Det första ledet är
att den oberoende beskrivningen leder till en övergeneralisering, som
gör att beskrivningen visserligen är generell men samtidigt i varierande
grad ofullständig och felaktig i förhållande till faktiska specifika fall.
De egenskaper hos en individ eller grupp som beskrivs finns inte hos
individen eller gruppen generellt oberoende av situation, så som förutsätts, utan varierar istället beroende på situation. Det samma gäller
situationer och arbetsuppgifter och vad de kräver. Dessa varierar betydligt mer och är beroende av individers och gruppers närmande till situationen och uppgiften betydligt mer än vad som förutsätts i de allmänna
beskrivningarna och kategoriseringarna av situationer och uppgifter.
Om det första ledet i problemet är övergeneralisering är det andra, som
följd av separationen och övergeneraliseringen, att det uppstår en avgörande fråga om hur beskrivna egenskaper hos utförare förhåller sig till
beskrivna egenskaper hos situationer. Vilken relation finns mellan det
som har åtskiljts? Separationen och den övergeneraliserande beskrivningen medför att det blir svårt att finna tydliga relationer (samband)
mellan beskrivningar av utförare och av situationer.
Det bästa sättet att utforska den relation mellan utförare och situation som arbete utgör är inte att studera samband mellan generella
beskrivningar av utförare respektive situationer utan att fokusera på
och beskriva relationen. Att fokusera arbetet som en relation betyder
att förståelsen och beskrivningen av situationen görs beroende av förståelsen och beskrivningen av utföraren och omvänt. Den beskrivning
av två verksamhetslogiker som getts av Ellström, och som här tagits
som utgångspunkt, har denna karaktär av att se relationen mellan utförare och situation som en helhet. Vad som här föreslås är en tydligare
differentiering mellan utförare och situation, och klargörande av relationen. Fokus är på två olikartade relationer mellan utförare och arbets270
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situation med utrymme för variation inom och över situationer. En
fokus på och en problematisering och ett utforskande av relationen är
vad som behövs för en fördjupad kunskapsutveckling om arbete. Detta
kan illustreras genom en diskussion av de två utförandelogiker som
Ellström beskriver. Ellström tar in relationen till lärande i sin kategorisering men som sagts ovan lämnas denna här utanför tills vidare.
Även om de två verksamhetslogikerna har stor trovärdighet i
meningen att dessa kan förekomma och förekommer så som de beskrivs
är frågan när de förekommer, med vilken variation och vad som skall
räknas som den ena och andra logiken. Är det kanske till och med så
att det som vid första påseende tycks vara den ena logiken egentligen
ligger närmare den andra fast inte riktigt faller in under denna? Om
vi ser närmare på det som Ellström kallar utförandets logik och vad
som kännetecknar denna finner vi några framhållna egenskaper. Det
handlar om arbetsuppgifter som är väl definierade och som förväntas
utföras på samma sätt från gång till gång enligt tydliga regler. Arbetet
har karaktären av reproduktion av utförande, ett upprepande av samma
sak över tid och av samma (och/eller flera) person(er). I sin renodlade
form förutsätter detta en likhet både i själva arbetsuppgiften och i utförandet av denna som sällan förekommer. Även det som uppfattas vara
det mest standardiserade och rutinbetonade arbetet innehåller variation, men denna variation är inte det som uppmärksammas utan istället avsaknaden av variation jämfört med andra arbeten. Variationen i
rutinarbetet finns både på situationssidan och på utföraresidan. Inget
fall är det andra fullständigt likt.
Om vi tänker oss ett rutinbetonat arbete, manuellt eller intellektuellt, som ständigt upprepas, så finns det en variation i material, redskap
och omgivande situation, som inte anses viktig, för att den inte utgör
något påtagligt problem. Det finns också en variation i vad utföraren
gör, i hur arbetet utförs. Det är mycket svårt att få en exakt upprepning
av något från gång till gång, antingen det är samma eller en annan person som utför arbetet. Utförandet bör ju variera något om man skall få
samma önskade resultat när situationen varierar, även om avvikelserna
är små. Det är också så att även om resultatet är detsamma i de avseenden som räknas innebär det inte att arbetet utförts på exakt samma
sätt. Det är högst osannolikt att två utförare gör på exakt samma sätt.
Till detta kommer att just utförandets karaktär av rutin och reproduktion sannolikt varierar mellan utförare. För den som är ny i arbetet har
utförandet sannolikt inte karaktär av rutin utan tvärtom karaktär av
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att göra något nytt, och under en tid karaktären av att förändra och förbättra sitt utförande, dvs. utveckla sitt arbete. Man kan även förvänta
sig att det sker mindre förändringar i utförandet hos den som arbetar
länge med samma uppgifter. Jag menar inte här att Ellström inte skulle
vara medveten om detta eller hålla med om det. Jag lyfter fram det i
en argumentation kring hur vi kan fördjupa kunskapsbildningen om
arbete och lärande.
Det som Ellström kallar verksamhet enligt utvecklingens logik rymmer en mycket större möjlig variation än verksamhet enligt utförandets
logik. Denna skillnad i variation är den kanske mest utmärkande skillnaden mellan de två logikerna. Denna kategori av verksamhet, enligt
utvecklings logik, rymmer en mycket stor variation i arbetets karaktär.
Det hör till denna logik att arbetssituationen är mycket öppen och att
arbetsuppgifterna inte alls är så bestämda på förhand. Öppenheten i
situationer ger utrymme för en stor variation i utförandet av arbetet
beroende på vem som utför det. Arbetsuppgifterna är i varierande grad
och på varierande sätt bestämda av utföraren utifrån utförarens uppfattning av situationen och mål med utförandet. Denna öppna och obestämda karaktär hos en situation ger utföraren en avgörande betydelse
för vilket arbete som utförs. Utifrån samma situation kan det bli mycket
olika arbete beroende på vem utföraren är. Den öppna och obestämda
karaktären tänks samtidigt ge möjlighet till och leda till utveckling av
arbetet, så att det kan bestämmas och utföras på ett allt bättre sätt. Det
är alltså inbyggt i begreppet utvecklingens logik att en verksamhet och
ett arbete enligt denna logik vid olika tillfällen i olika fall skiljer sig
åt. Den intressanta frågan här, när det gäller att förstå arbetet bättre,
är hur denna variation ser ut, som alltså förutsätts men inte beskrivs
genom begreppet utvecklingens logik. Vad som är utveckling och i vilken mening det är det är centralt, om vi vill gå djupare i att förstå verksamhet och arbete inom kategorin utvecklingens logik. Det är t.ex., för
att ge två motsatser, en mycket stor skillnad mellan att utföra arbete i
en viss situation på ett nytt sätt jämfört med hur det har gjorts tidigare
genom att introducera en färdig metod hämtad från ett annat sammanhang, och att utifrån en analys och förståelse av den specifika situationen forma ett nytt sätt att utföra arbetet. Resultatet kan bli mer eller
mindre bra i båda fallen beroende på omständigheterna, men relationen
mellan utförare och arbetssituation har väldigt olika karaktär i de två
fallen, på ett sätt som har stor betydelse för utvecklingen av arbetet i ett
vidare sammanhang.
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Slutsatsen utifrån den i detta avsnitt förda diskussionen är att för att
få en djupare förståelse av och kunskap om arbete och utvecklingen av
arbete och verksamhet behöver man fokusera på arbete som en relation
mellan utförare och situation. Det är detta som åsyftas i rubriken till
detta bidrag med ordet arbetsrelation. Denna relation mellan utförare
och situation har en utifrån observerbar sida som är synlig för andra än
utföraren. Inte minst gäller detta arbetets resultat, som också är viktigt
för att förstå arbetsrelationen. Arbetsrelationen kan studeras genom
observation och dokumentation av yttre spår. Relationen har också en
inre sida som delvis kommer till uttryck i den yttre sidan men som delvis är dold. Denna sida av relationen rymmer möjligheten till att förstå
relationens innebörd och karaktär som beroende av utförarens förhållningssätt till och uppfattning av situationen och arbetsuppgiften, och
det med förhållningssätt och uppfattning sammanhängande sättet att
utföra arbetet. För att få en förståelse av helheten av denna arbetsrelation behöver man förstå utförarens relation till sitt eget arbete. Förutom att vi kan observera utförandet av ett arbete kan utföraren också
kommunicera och förklara sitt förhållningssätt till, sin uppfattning av
och sitt sätt att utföra arbetet. Den kunskapsbildning som framför allt
kan fördjupa vår förståelse av arbete och verksamhet är kunskap om fall
av arbetsrelationer i meningen utförares relation till sin eget arbete,
som en intern relation. Innebörden i intern relation utvecklas vidare i
nästa avsnitt.

Lärandemiljöer
I arbetslivet har vi under senare år sett ett ökande intresse för lärande
inte minst inom kunskapsintensiva verksamheter. Lärande har blivit en
allt viktigare del av arbetet inom många verksamheter. Mot bakgrund
av denna utveckling blir frågan om betingelserna för lärande i arbetet
och hur dessa betingelser kan förbättras viktig. Frågan om förhållandet
mellan betingelser för lärande och lärande är den mest centrala pedagogiska frågan. Intresset för lärande i arbetet är till stor del instrumentellt
och styrt av ekonomiska intressen. Detta gör det inte mindre angeläget
att skapa förståelse för den pedagogiska karaktären hos arbetsbetingelser och arbete som lärandemiljö. Tvärtom kan en sådan förståelse tjäna
både ett instrumentellt ekonomiskt intresse och komplettera detta med
en förståelse av arbete i ett vidare mänskligt och samhälleligt samman-
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hang. Begreppet lärandemiljö används här för att analysera förhållandet mellan betingelser för lärande, särskilt arbete som betingelse för
lärande, och lärande. I det ovan nämnda specialnumret av Pedagogisk
forskning i Sverige fanns också en artikel om ”Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet”, som också finns i en
bearbetad engelsk version (Svensson 2005, 2009)
När vi använder ordet miljö syftar det ofta på det som omger någon
enhet, det är någots miljö vi tänker på. Det finns olika möjliga innebörder i miljö och olika sätt att tänka om förhållandet mellan något och
dess miljö. Man kan tänka på en viss miljö som något i sig själv oberoende av vem eller vad den är miljö för. Det innebär att miljön beskrivs
i termer av egenskaper och kvaliteter utan hänsyn till vem eller vad
den är miljö för. Det betyder att relationen mellan miljö och det den är
miljö för behandlas som extern, att man kan beskriva dem oberoende
av varandra. Att relationen är intern innebär att innebörden i miljön
är beroende av innebörden eller karaktären hos den eller det som den
är miljö till och att innebörden hos enheten som omges är beroende av
innebörden av den miljö den ingår i. Även när relationen mellan något
och dess miljö i huvudsak behandlas som extern tycks bestämningen
och beskrivningen av miljön ändå oftast bygga på en förståelse av detta
någots karaktär och vad som i någon mening är relevant att uppmärksamma om miljön. Om den enhet vars miljö man talar om är ett träd,
ett djur eller en människa gör skillnad för vad som uppfattas vara relevant att uppmärksamma som miljö. Även när relationen huvudsakligen
behandlas på ett externt sätt, så tycks detta alltså ändå på ett allmänt sätt
bygga på en intern relation mellan enheten och dess miljö. Det är emellertid skillnad mellan att analysera och beskriva externa och interna
relationer mellan miljöer och det de är miljöer för, att försöka klargöra
dem var för sig för att sedan söka relationen externt mellan redan definierade egenskaper eller att söka vad enheten och miljön är genom att
utforska relationen som en intern relation, där innebörden i enheten
och miljön ömsesidigt bestämmer varandra.
När vi talar om miljö tänker vi ofta liksom här på människors miljö.
En vanlig fokus är på vad i omgivningen som påverkar människor,
t.ex. hur kemikalier påverkar människors kroppar. Inom de psykosociala och kulturella områdena finner vi att relationen förmedlas genom
människors inre och yttre aktivitet. Detta är inte minst fallet när vi
talar om lärandemiljöer. Allt lärande sker genom människors aktivitet.
Det är då denna aktivitet som utgör den mest omedelbara miljön för
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lärande. Samtidigt riktar sig denna aktivitet mot och sker i en situation som omger aktiviteten. När det gäller lärande i och genom arbete
kan vi då konstatera att lärandemiljön utgörs av arbetet som aktivitet
och utförandets relation till en omgivande situation. Relationen mellan subjekt, utförare och situation, miljö kan ses som extern. Detta är
till stor del resultatet när man som påpekats ovan analyserar, beskriver
och behandlar arbetssituationer och arbetsuppgifter för sig och utförare
och utförandet för sig, för att sedan fråga om relationen mellan dem och
relatera redan gjorda beskrivningar av de två sidorna till varandra. En
analys av interna relationer består i att man utifrån helheten av utförare, utförande, arbetsuppgift och situation söker och finner egenskaper
hos dessa delar som beroende av varandra.
Diskussionen om arbetsrelationer i föregående avsnitt slutade med
ett framhållande av behovet av att analysera och beskriva fall av arbetsrelationer. Dessa kan beskrivas som förhållanden mellan utförare av
arbete och arbetssituationer som utförarnas miljö och relationen mellan utförare och miljö som en intern relation. Att klargöra relationen till
det egna arbetet som en intern relation innebär att urskilja innebörden
av och egenskaper hos utförarens utförande som beroende av arbetssituationen och av arbetssituationens innebörd och egenskaper som
beroende av utföraren och utförandet. Detta innebär att urskilja vad i
arbetssituationen, miljön, som uppmärksammas och används vid utförandet av arbetet och på vilket sätt. Miljön, arbetssituationen, förstås
utifrån hur den förstås och används av utföraren av arbetet. Omvänt
urskiljs vilken innebörd och karaktär det i situationen uppmärksammade och använda ger åt utförandet och utföraren. Utförarens aktivitet
förstås utifrån hanterandet av miljön.
I sin beskrivning av två verksamhetslogiker knyter Ellström dessa till
två lärandelogiker, reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande,
och omvänt. Arbetssituationer och arbetsuppgifter och utförandet av
dessa och det lärande som ingår ses som en helhet. Relationer mellan olika ingående delar förutsätts snarare än diskuteras. Det som här
föreslås är hur en analys och diskussion av denna helhet i termer av
huvuddelar och interna relationer mellan dessa kan göras för att nå en
fördjupad förståelse. Det första som har diskuterats ovan är att urskilja
arbetsrelationer som interna relationer med en beskrivning av utförare
och utförande i förhållande till arbetssituationer och arbetsuppgifter
inom en helhet. Det andra är att urskilja och beskriva lärandemiljöer
som de ingår i arbeten. Lärande kan ses som en aspekt av all mänsklig
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aktivitet och som en aspekt av utförandet av arbete. Lärandet är alltså
inte lika med utförandet av en uppgift, inte heller en pedagogisk uppgift, en skoluppgift, eller en uppgift som görs för att lära. Det finns alltid
en skillnad mellan utförandet av uppgiften och det lärande som ingår i
och blir en följd av detta utförande. Det innebär att det är själva utförandet, aktiviteten, som utgör den mest omedelbara miljön för lärandet. Det är inte utförandets resultat och utförandet som det kan ses och
bedömas utifrån som i första hand utgör lärandemiljön utan utförarens
aktivitet, som den utvecklas av utföraren.
Det är utförarens inriktning och sätt att utföra ett arbete som bestämmer vad som kan läras i och genom detta arbete. Det är ju utföraren som
lär sig. De två verksamhetslogiker som Ellström beskriver, och som vi
har utgått ifrån i denna diskussion, gäller karaktären hos verksamheter,
förväntningar och krav, som sätter ramar för att utföra arbete. De två
logikerna ger en allmän förståelse av vad som kan utmärka och vara
en skillnad mellan arbetssituationer. Det som kallas utförandets logik
innebär mindre fokus på och förväntan om lärande, vilket då också kan
förväntas prägla utförare av arbetet, även om man också måste förvänta
en variation i inriktningen mot lärande. Ovan har framhållits att det
finns en stor variation inom dessa kategorier av verksamhetslogik och
utöver dem, inte minst mellanformer. Detta sammanhänger både med
att situationerna, ramarna, varierar och att utförare kan förhålla sig
olika till de ramar och betingelser som ges. Det är denna variation som
är det viktigaste när det gäller att förstå lärandet som uppstår. En sak är
hur mycket verksamheten har reproduktions- respektive utvecklingskaraktär en annan vilken karaktär lärandet har inom denna ram. Det finns
naturligtvis ett samband så som Ellström förutsätter. Det finns också en
stor variation inom respektive ram, vilket Ellström också förutsätter.
Man kan mycket väl tänka sig förekomsten av ett utvecklingsinriktat
lärande inom allmänt reproduktiv verksamhet, som eventuellt också
blir grunden till förändring av verksamheten. Man kan också tänka sig
förekomsten av reproduktivt lärande inom en utvecklingsinriktad verksamhet. Det mest intressanta är kanske balansen mellan och integrationen av reproduktiva och utvecklande inslag i lärandet enligt Ellströms
beskrivning, eller annorlunda uttryckt helheten av fall av arbetsrelationer och lärandet i dessa. Det är i förståelsen av skillnaderna i denna
variation av lärande inom och mellan verksamheter, som möjligheterna
till en djupare förståelse av det lärande som äger rum finns, och också av
den potential till utveckling som lärandet innebär.
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För förståelsen av lärandet är naturligtvis kunskap om lärandets
utfall, resultat viktig. I sammanhanget av arbete handlar det då om
hur utförandet förändras till följd av lärande. Det är här viktigt att se
förändringen av utförande inom ramen för förståelsen av utförandet
som en intern relation, enligt argumentationen ovan, för att urskilja
vad som beror på förändrad situation respektive vad som kan hänföras
till lärande. Fokus i diskussionen här har inte varit på lärandet i sin helhet, inklusive dess utfall, utan på lärandets betingelser, lärandemiljön.
För att bestämma vilket lärande som finns är man emellertid beroende
av att förstå och beskriva utfallet för att kunna precisera lärandet och
lärandets betingelser, lärandemiljön. Det finns en intern relation mellan lärandets betingelser och lärandets utfall som innebär att lärandets
utfall delvis klargör lärandets betingelser. När vi ovan framhöll lärandet
som en aspekt av aktivitet, utförande, så får lärande karaktär av utfall,
resultat av aktivitet, utförande. Frågan vi har fokuserat är hur betingelserna för detta utfall kan förstås i termer av vad vi har kallat lärandemiljö.

Kunskapsbildning om arbete och lärande
Detta bidrag är en argumentation kring arbete och lärande och förhållandet mellan arbete och lärande. Den första delen av argumentationen
är en argumentation för att förstå arbete i termer av arbetsrelationer,
interna relationer mellan utförare och utförande å ena sidan och arbetssituationer och arbetsuppgifter å andra sidan. Målet med kunskapsbildningen skulle vara att förstå den varierande karaktären hos relationer
mellan utförare och situationer och hur egenskaper hos utförandet är
beroende av situationen och hur använda delar och egenskaper hos situationen är beroende av utföraren. Detta leder till en forskning kring
utförares förhållningssätt till, uppfattning av, inriktning i och sätt att
utföra eget arbete. Detta inbegriper vad det är i arbetssituationen som
uppmärksammas och hur arbetsuppgifter urskiljs och hanteras av utföraren. En sådan kunskap har en mycket stor relevans både för kunskapsbildning om arbete och praktiskt för etablering av goda arbetsrelationer.
Den andra delen av argumentationen har handlat om kunskapsbildning om lärande i arbete. Det första förslaget har varit att grunda
denna kunskap om lärande i kunskap om arbete som en intern rela-
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tion mellan utförare och situation där lärandet utgör en inneboende
del av utförandet av arbete. Utförandet av arbete utgör då den mest
omedelbara betingelsen för lärande som utgör ett utfall av utförandet,
som i princip består i en förändring av relationen till lärandets betingelser. Även arbetssituation och arbetsuppgifter utgör en betingelse för
lärande, en del av lärandemiljön, men då i första hand så som de ingår i
arbetsrelationen, i utförarens relation till arbetssituationen och urskiljande och bestämning av arbetsuppgifter. Den här presenterade förståelsen av arbete och lärande leder till förslag om att kunskapsbildningen
bör grundas i en ingående analys av fall av utförande av arbete som en
intern arbetsrelation och i detta arbete ingående lärande som internt
relaterat till arbetets utförande. Rent metodologiskt skulle detta vara
vad som i annat sammanhang beskrivits som kontextuell analys (Svensson & Doumas, 2013).
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utgångspunkten för den skandinaviska samhällsmodellen,
som numera tycks ha omfattas av alla politiska partier, förutsätter ett
ständigt lärande. Reformer görs, förändringar drivs igenom, lösningar
testas. Legitimiteten för denna samhällsmodell ligger i att interventioner för det ”allmänna bästa” sjösätts, utvärderas och görs om efter
att man lärt sig från gjorda erfarenheter och upparbetade kunskaper.
Lärandet som drivkraft för utveckling är med andra ord själva credot
i denna samhällsmodell. Det här tog vi upp utifrån samverkan mellan
arbetsmarknadens parter för att skapa effektiva och utvecklande arbetsorganisationer i antologin Den hållbara svenska modellen, innovationskraft, förnyelse, effektivitet (Brulin, Ellström och Svensson 2012). I den
här artikeln går vi vidare i denna diskussion för att visa hur interventioner i form av projekt kan leda till hållbar utvecklingen det vill säga inte
bara bli ”irrbloss i mörkret”. I Sverige men också i EU bedrivs numera
en mängd utvecklingsarbete i form av projektinterventioner. Att säkra
långsiktiga effekter från sådana interventioner är av avgörande betydelse för att gjuta nytt liv i att vi med hjälp av ”piecemeal engineering”
kan skapa ett Europa karaktäriserat av smart och hållbar tillväxt för alla.

Om långsiktiga effekter av projekt
Begreppet lärande har vidgats och kommit att användas på allt fler
områden, bland annat i teorier om organisationer. Det organisatoriska
lärandet lyfts ofta fram som en förutsättning för innovation, effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft. I det här kapitlet ska vi diskutera hur
lärande i utvecklingsarbete och projekt kan bidra till hållbarhet, det vill
säga långsiktiga effekter av de resultat som uppnås. Vi har under lång
tid forskat på stora projekt och program för att studera mekanismer
för hållbarhet. I flera fall har vi gjort det i nära samarbete med Per-Erik
Ellström som också har varit medförfattare till en rad skrifter på områ279
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det. Mycket av det som presenteras i detta kapitel ska därför ses som en
del av en gemensam kunskapsutveckling mellan oss, något som skett i
brytningspunkten mellan sociologi och pedagogik.

Bakgrund och metod
Forskningsfrågor växer fram, förändras och utvecklas över tid. Vi har
arbetat utifrån en tvärvetenskaplig ansats, där ambitionen har varit att
kombinera en studie av förändringsarbete (organisatoriskt och regionalt), projekt och program – allt inom ramen för en teori om hållbart
utvecklingsarbete. Olika anlysmodeller och teorier har använts som
handlade om projekt, lärande, delaktighet, ledningsstöd, genus m.m.
Vi har tillämpat en interaktiv forskningsansats, det vill säga vi organiserade gemensamma lärtillfällen med deltagarna genom ett antal tematiska analysseminarier där forskningsresultaten diskuterades (Aagaard
Nielsen & Svensson 2006).
Vår forskning bygger på omfattande empiri från stora projekt och
program. Forskningen har underlättats av att vi har haft en unik tillgång till stor mäng empiri genom att vi har kunnat följa och ta del av
utvärderingen av projekten i Strukturfonderna som totalt omfattar
ett 40-tal miljarder svenska kronor (Brulin & Svensson 2012; Svensson med flera 2013). Empirin i den senare forskningen bygger på olika
program- och projektutvärderingar, enskilda forskningsprojekt, arbetet
i olika temagrupper och stödprojekt, egna fallstudier, genomgång av
dokumentation och rapporter, dialog med handläggare, projektledare
och ansvariga. Denna senare forskning har gjort att vi har kunnat fördjupa analysen och stärka generaliserbarheten i de resultat som påvisades i det första forskningsprojektet.

Ett öppet synsätt på utveckling
Traditionell projektforskning bygger på en planeringsstyrd och linjär modell. Vi utgår i stället från en mer komplex, men samtidigt mer
realistisk, modell för hur ett hållbart utvecklingsarbete kan bedrivas.
Utveckling, särskilt med inriktning på innovationer, är något som sker
i öppna och dynamiska system, där utvecklingen är svår att förutse och
där överraskningar och kriser är normala inslag (Taleb 2010). Ett hållbart utvecklingsarbete – som ska leda till långsiktiga effekter, inte bara
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kortsiktiga resultat – bygger på en öppen ansats där lärande och reflektion över gjorda erfarenheter är centralt. Lärandet gör att anpassningar
kan göras – både av medel och mål. Reflektionen och lärandet ger samtidigt en förståelse av de större sammanhang som ett projekt ingår i.
En öppen och lärande ansats är nödvändig för att kunna hantera olika
dilemman och problem utifrån en lokal kontext. I en specifik situation
handlar ett dilemma om att kunna balansera mellan olika intressen, att
väga för- och nackdelar med olika metoder mot varandra och att se hur
individuella, organisatoriska förändringar kan motverka eller förstärka
varandra samt att kombinera fokus på kortsiktiga resultat med en strävan efter långsiktiga effekter.

Figur 1. Mekanismer för hållbar utveckling.

Mekanismer för långsiktiga effekter
Vi ska sammanfatta våra forskningsresultat när det gäller mekanismer
för hållbart utvecklingsarbete. I figur 1 har vi illustrerat de tre mekanismer som vi har använt för att förklara hållbarheten i ett utvecklingsarbete.
Den ena mekanismen är aktivt ägarskap, som analyseras med hjälp
av en teori om projektorganisation. Ett aktivt ägarskap betyder att ledningen eller de ansvariga ser till att förutsättningar för ett projekt ska-

281

lennart svensson & göran brulin

pas – i termer av resurser, styrning, uppmärksamhet med mera. Ägarskapet gäller framför allt projektresultaten och hur de ska tas om hand
och bli en del av den ordinarie verksamheten. Avsaknaden av aktiva
ägare är den kanske viktigaste förklaringen till att projektresultat sällan
leder till långsiktiga effekter (Brulin och Svensson 2011).
Den andra mekanismen är samverkan mellan strategiska aktörer för
utveckling och gemensam kunskapsbildning. Komplexa problem –
som tillväxt, innovation, exkludering på arbetsmarknaden, arbetslivsutveckling, regionala obalanser – förutsätter att olika aktörer och
organisationer samverkar strategiskt. Formerna kan variera beroende
på frågan samt beroende på hur nära relationer och hur förpliktigande
samverkan ska vara. Det kan handla om små, informella nätverk, men
också mer komplexa innovationssystem och klusterbildning eller formaliserade partnerskap. Samverkan handlar alltså inte bara om det
enskilda projektet, utan gäller även på programnivån. För att projekten
inom Socialfonden och Regionalfonden ska få genomslag krävs – enligt
våra forskningsresultat – bl.a. att arbetsmarknadens parter engagerar
sig och ta ansvar för att skapa förutsättning utveckling, lärande och
strategisk påverkan. Vår forskning visar att bristerna för hållbarheten
till stor del finns på denna nivå, vilket även innefattar centrala politikers och myndigheters brist på engagemang – bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Olika försök att förbättra projekten
– med nya metoder och verktyg, utbildning av projektledare, utvärdering m.m. – löser därför inte problemet med hållbarheten i projekten
och programmen. De döljer snarats problemen och tar bort fokus från
mekanismerna för hållbarhet.
Den tredje mekanismen är utvecklingsinriktat lärande. Ett sådant
kollektivt lärande – som fokuserar på utveckling, förändring och innovation – är nödvändigt om utvecklingsprocessen ses som öppen och
delvis oförutsägbar. Utvecklingsarbetet kan anpassas efter gjorda erfarenheter och förändringar i omgivningen. Lärandet är dessutom viktigt
som en förutsättning för aktivt ägarskap och en professionell styrning.
Finansiärer, projektägare och styrgrupper måste löpande få information och analys av hur ett utvecklingsarbete framskrider. Lärande
utvärdering genom följeforskning (i Socialfonden och Regionalfonden)
är tänkt stödja utvecklingsarbetet, men också identifiera långsiktiga
effekter av ett projekt. Den verkliga utmaningen, som vi har uppfattat det, blir att analysera bieffekter av olika slag, bland annat dolda och
överraskande effekter inom och utom målområdet. Dessa effekter kan
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vara viktigare än de förväntade och avsedda (Vedung 2009).
Hållbarheten i ett utvecklingsarbete kan studeras som ett samspel
mellan dessa tre mekanismer. Hur samspelet mellan mekanismerna ser
ut kan variera beroende på mål, typ av projekt och förutsättningar.
Vi ska titta närmare på mekanismen för ägarskap och styrning som
vi har fokuserat på i vår forskning. Vi menar att denna mekanism kan
anlyseras med hjälp av en teori om projektorganisation (Figur 2).
Projektorganisationen utgår från olika funktioner, uppgifter och
ansvarsområden i ett projekt. De viktigaste funktionerna är ägarskap,
styrning och ledning. I modellen finns även finansiären med – en funktion som i hög grad påverkar förutsättningarna för att skapa långsiktiga
effekter. En aktiv finansiär kan påverka både genom krav och genom
att erbjuda stödinsatser samt bidra till att uppföljning, utvärdering och
lärande. Deltagarna och målgrupperna är viktiga i ett utvecklingsarbete. Kunder och brukare glöms allt för ofta bort. De får ingen roll i
projektorganisationen. Här koncentrerar vi oss på vilken betydelse
ägarskapet och styrningen har för att projekt ska innebära ett hållbart
utvecklingsarbete – det vill säga långsiktiga effekter.

Krävande
finansiärer
Aktivt
ägarskap
Professionell
styrning
Kompetent
ledning
Engagerade
deltagare
Målgrupper med
inflytande

Figur 2. En projektorganisation med olika funktioner och uppgifter.

Med ett aktivt ägarskap menar vi förekomsten av starka aktörer som
kan skapa förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och som ser
till att resultaten tas om hand och blir till långsiktigt hållbara effekter.
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Ägarna utser en styrgrupp som tar strategiska beslut och som återkopplar kunskaper och erfarenheter om projektens utveckling till ägarna.
Ägarna och styrgrupperna har ett ansvar för strategiska frågor, medan
projektledarens uppgift är det operativa arbetet.
Modellen i figur 2 ska inte ses som en ”lösning” eller rekommendation utan är mer tänkt som ett analysverktyg av hållbarheten i ett
projekt. Hypotesen är att en projektorganisation som rätt balanserar de
olika funktionerna – ägarskap, styrning, ledning och delaktighet – leder
till ett mer hållbart utvecklingsarbete. Ingen länk i en kedja får vara för
svag, men heller inte för stark. Oftast är projektledningen den starkaste
länken till följd av de resurser (i form av tid och kompetens) som satsas
på denna funktion. En sådan kraftsamling till en viss nivå i projektorganisationen, menar vi, kan vara kontraproduktiv eftersom en projektledning som tar på sig för stort ansvar lätt passiviserar styrgruppen och
ägarna av projektet.
Vår forskning visar att en effektiv projektorganisation utgör ett fundament för ett hållbart utvecklingsarbete. Bristen på ett aktivt ägarskap och en professionell styrning av utvecklingsarbete är en vanlig,
kanske den vanligaste, förklaring till bristande hållbarhet. Styrgrupper
fungerar ofta mer som referensgrupper. De saknar ofta mandat att ta
nödvändiga beslut. De studier som vi gjort visar på betydelsen av aktiva
ägare som stödjer och ställer krav på styrgruppen, liksom på vikten av
att styrgruppen är professionell och har en nära dialog med projektledningen. De överlappande cirklarna i figur 1 ska illustrera hur de olika
funktionerna i en projektorganisation hänger samman och är beroende
av varandra. Men, som sagts, ägarskapet och styrning förutsätter ett
lärande i hela projektorganisationen. Lärandet måste organiseras och
resultatet av det komma till användning för att långsiktiga effekter ska
uppstå.

Lärande som drivkraft för utveckling
I detta avsnitt ska vi diskutera varför lärande är så viktigt i ett hållbart
utvecklingsarbete. Vi ska beskriva vad som kännetecknar lärandet, vem
som lär samt hur det kan gå till. En strategi för ett hållbart utvecklingsarbete kan och bör utgå från en teori om en handlingsdriven lärprocess. Handlingen står i fokus, men den varvas med kritisk reflektion om
vad handlingen har lett till och den visar samtidigt på vilket handlings-
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utrymme som finns för fortsatt utveckling. Lärandet kan därmed ses
som den sammanhållande kraften som ger dynamik åt och riktning i ett
utvecklingsarbete. Det är ett svar på frågan om varför lärandet är så viktigt i ett hållbart utvecklingsarbete. Ett annat svar på den frågan utgår
från deltagarnas lärande. Projekt ger goda möjligheter till ett individuellt lärande genom att deltagarna ställs inför utmaningar och problemlösning som går utöver vardagsarbetets krav. Problemet är att rutinerna
för att ta tillvara dessa möjligheter till lärande är svagt utvecklade.
Vi uppfattar alltså lärandet som en integrerad och samverkande del
med utvecklingsarbetet, men frågan är vad som menas med lärande?
Vad lärs? Vem lär? Hur går lärandet till? Vad innebär det att tänka nytt
och annorlunda i ett utvecklingsarbete som ska vara innovativt, men
samtidigt hållbart? Vad innefattar en s.k. förändrings- och utvecklingskompetens hos deltagarna? Vad kännetecknar en organisation eller ett
projekt som ska stödja en kombinerad individuell och verksamhetsbaserad lärprocess? Ja en sak vet vi, den bygger inte på en enkel informations-, mät- eller metodbaserad ansats. För mycket information försvårar den uppmärksamhet som är nödvändig för ett lärande som ska bidra
till reflektion och analys över gjorda förändringar.
Frågan om vem som ska lära kan knytas till modellen för projektorganisation (Figur 1). Lärandet omfattar alla nivåer i projektorganisationen – från finansiärer till deltagare och brukare/kunder. Projektägarna
måste få veta vilka resurser som krävs för att genomföra ett projekt, hur
en förändring utvecklas över tid och vilka resultat som uppnås. Styrgruppen måste få ett underlag för att ta strategiska beslut om inriktning, resursfördelning, omprioriteringar och strategisk påverkan. Projektledningen måste få en löpande uppföljning av de aktiviteter som
genomförs för att kunna sköta det operativa arbetet. Deltagare och
kunder/brukare ska ges en överblick och ett sammanhang så att de kan
se hur de kan påverka och engagera sig. Lärandet blir på det sättet en
avgörande faktor för dialog och beslutsfattande mellan olika nivåer i
projektorganisationen och därmed en förutsättning för prioritering och
styrning av aktiviteter. Genom en lärande utvärdering kan projektorganisationen göras genomskinlig och kommunicerbar för alla berörda,
vilket symboliseras av den vertikala linjen i figur 1. Vi kan alltså tala om
ett projektorganiserat lärande som är jämförbart med ett organisatoriskt lärande, dvs. där det finns system och rutiner som stödjer lärandet
(jfr. Argyris 1999; Ellström 2010).
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Frågan om hur lärandet i ett utvecklingsarbete ska organiseras har
vi inget entydigt svar på. Ett sätt är att använda sig av analysseminarier där deltagare från olika nivåer får medverka inom ramen för en
gemensam kunskapsbildning med följeforskarna (Öhman & Halvarsson 2009). Det innebär att forskarna organiserar gemensamma lärtillfällen för hela projektorganisationen ett par gånger per år, där de presenterar sina data och frågeställningar som gemensamt analyseras av
deltagarna. En rapport skrivs vid varje tillfälle där den gemensamma
analysen ingår. Syftet med att involvera deltagarna i den gemensamma
kunskapsbildningen är att höja kvaliteten i analysen, men också att nyttiggöra resultaten av utvärderingen. Den kunskap som berörda själva
har varit med och producerat tar de till sig och använder.
Frågan om lärandet i ett utvecklingsarbete måste utvecklas och fördjupas och begreppen förtydligas. En viktig distinktion är den mellan
utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande (Ellström 2009).
Ett utvecklingsinriktat lärande uppstår ur problematiska situationer, förändringsbehov eller oväntade händelser. Det kan också uppstå
som ett resultat av eget ifrågasättande och omprövning. Mer generellt
uttryckt handlar det alltså om att någon form av ”störning” uppkommer som gör att invanda tanke- och handlingsmönster bryts och att ett
sökande efter ”lösningar” i form av nya sätt att hantera den problematiska situationen inleds. Fokus ligger på ett sökande efter ny kunskap
eller nya, alternativa tanke- och handlingsmönster. Det är ett lärande
som därmed kan leda till en ökad utvecklingskompetens, och som,
under gynnsamma betingelser, kan bli en drivkraft för innovationer.
Samtidigt utgör denna typ av sökprocess en rörelse från det välkända
och invanda – och därmed trygga – till något nytt och åtminstone delvis
obekant. Det är något som man till en början värjer sig mot och försöker undvika. Detta leder då till att invanda handlingsmönster snarare
förstärks och cementeras. Det är därför viktigt att på olika sätt balansera den osäkerhet och oro som ofta uppstår i spåren på även till synes
mindre ”störningar” av exempelvis det invanda sättet att arbeta i en
verksamhet eller i ett projekt. Här har projektledningen en betydelsefull
roll, men det kan även vara viktigt med någon form av externt konsultstöd. Detta är ett sätt att skapa nödvändig trygghet och tillit i ett utvecklingsskede, men också för att med pedagogiska insatser, till exempel den
typ av analysseminarier som nämndes ovan, stödja och skapa förståelse
och motivation för den utveckling som påbörjats.
Så småningom kan vi sedan lära oss att bemästra det nya. Detta sker
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genom processer som vi kallar ett anpassningsinriktat lärande. Det
anpassningsinriktade lärandet är centralt för att vi ska klara det rutin
mässiga, vanemässiga handlandet i vardagen, och därmed utan alltför
stor ansträngning kunna hantera återkommande problem, situationer
eller uppgifter. Lärande blir på detta sätt en slags pendelrörelse mellan
utveckling, i betydelsen sökande efter något nytt, och anpassning, i betydelsen bemästring och befästande av det nya.
Vi vill betona att denna distinktion mellan ett utvecklingsinriktat
och ett anpassningsinriktat lärande inte innebär att det handlar om
två artskilda former av lärande. Det ska i stället ses som en distinktion
mellan två komplementära aspekter av lärande där den ena eller andra
aspekten kan dominera eller vara mindre framträdande beroende på
den specifika situationen eller på viken fas i en utvecklingsprocess som
man befinner sig i.
Överför vi detta resonemang om lärande till arbetet i ett projekt så
innebär det att det över projekttiden finns behov av både ett utvecklingsinriktat och ett anpassningsinriktat lärande. För att ett utvecklingsprojekt värt namnet skall bli innovativt förutsätts att ledningen
ger utrymme för och stödjer ifrågasättande och omprövning samt nya
tanke- och handlingssätt, dvs. ett utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt
måste projektets resultat i ett senare skede omsättas och nyttiggöras i
praktisk handling, dvs. projektets resultat ska implementeras och spridas. Detta ställer krav på förmåga till ett anpassningsinriktat lärande
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Återigen aktualiseras då ett
behov av stöd för lärande och en förmåga hos projektledning och eventuellt engagerade konsulter att över projekttiden finna en god balans
mellan å ena sidan utveckling och å andra sidan anpassning och implementering. Lärandet fyller således viktiga funktioner både i ett projekts
utvecklingsfas och i spridning och nyttiggörandet av projektresultaten.
De svårigheter som upplevts i många projekt att både främja utveckling
och att implementera de resultat som projektet lett fram till har ibland
setts som ett slags projektens paradoxer (Sahlin 1996). Utifrån det synsätt som vi här anlägger är detta inte en ofrånkomlig motsättning, utan
snarare en fråga om att leda och organisera för olika typer av lärande i
olika faser av ett projekt (Ellström 2009).
Det finns ytterligare en nivå av lärande som är viktig för hållbarheten i ett utvecklingsarbete. Det handlar om ett interorganisatoriskt
lärande, dvs. ett lärande mellan olika organisationer och aktörer som
samverkar i utvecklingsarbetet. Ett sådant lärande underlättas av til�287
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lit, öppenhet, ett externt stöd och resurser för samordning, en tydlighet
om syfte och förutsättningar samt ett handlings- och resultatinriktat
arbetssätt. Olika typer av intermediärer kan underlätta och stödja ett
lärande mellan olika organisationer och aktörer (Svensson, Jakobsson
& Åberg 2001).
Lärande utvärderingen genom följeforskning har i Socialfonden och
Regionalfonden setts som ett viktigt inslag i programmen och som ett
sätt att skapa långsiktiga effekter. Hur har det blivit? Enligt Tillväxtanalys metastudie av lärande utvärdering genom följeforskning som
gjorts av programperioden 2007–2013 har det systematiska lärandet för
utveckling av arbetsliv och regional tillväxt tagit kliv framåt. ”Följeforskningen och den lärande utvärderingen har varit viktig på så sätt att
den betonar det systematiska lärandet mer än under tidigare perioder,
och det har gjorts en hel del insatser för att bygga upp större lärsystem inom de olika fonderna (Att utveckla regionernas lärande, s. 58).
Men det finns, menar man, fortfarande en underinvestering i att sprida
kunskaper och erfarenheter om framgångsfaktorer och risker. Tydligast
är bristerna i lärande mellan olika regioner och nivåer (mellan organisationernas olika nivåer). Ett tydligt problemområde är det externa
lärandet, dvs. hur lärandet går till utanför projekten i en upplyst allmän
offentlighet, så kallad public debate.

Några praktiska och teoretiska slutsatser
Vår forskning har visat på fruktbarheten av att se utvecklingsprocesser som öppna och delvis oförutsägbara där effekterna kan vara dolda,
icke-avsedda och överraskande (Bauman, 2009; Vedung 2009; Harford
2011). Emellertid används standardiserade metoder oftast för planering
och målstyrning. Forskning visar på en rad svårigheter med planerings-,
mål- och metodstyrda projekt som utgår från stabila inre och yttre förutsättningar och ett konsensustänkande mellan berörda aktörer som
antas ha gemensamma intressen.
En alltför snäv syn på utvärdering kan förstärka denna linjära modell
för utveckling. Den planeringsstyrda utvärderingsansatsen där man
redan på förhand ska kunna ange vad som ska uppnås drar i sig undan
förutsättningarna för oväntade och överraskande effekter. Den går ut
på att program och projekt ska styras mot det förväntade och uppenbara
bort från det oförutsedda och överraskande. Den öppnar inte för ett
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”undan för undan” lärande, för att pröva, rätta till, ändra riktning, göra
bättre och försöka på nytt.
Om man i stället vill bädda för överraskande och oväntade effekter handlar om att driva program och projekt med kunskaper och erfarenheter som genereras i en utvecklingsstödjande och lärande utvärderingsansats. Utvecklingsstödjande och lärande kunskapsbildning är
nödvändiga förutsättningar för att man ska kunna uppnå dynamiska
långsiktiga effekter genom program och projekt och för att vi ska kunna
fånga och uppnå det oväntade och överraskande. Eftersom exempelvis
EU:s Strukturfonder, liksom många innovations- och forskningsprogram, går ut på att vara nydanande och additionella (göra något annat
än reguljär verksamhet) kräver de – rent definitionsmässigt – sådana
iterativa och interaktiva utvärderings- och kunskapsbildningsansatser.
Att utvärdera långsiktiga effekter av projekt och program är svårt
eftersom orsakskedjorna ofta är otydliga och kan ligga långt fram i tiden.
Det handlar om att försöka fånga de lär- och kunskapsöverföringsprocesser som har initierats inom och mellan organisationer. Påverkan är
ingen mekanisk process. Det är inte ett dominospel vi beskriver, där
erfarenheter förmedlas och enkelt sprids vidare. Erfarenheter och resultat från projekt måste översättas och överföras till nya sammanhang för
att de ska leva vidare och vidareutvecklas av egen kraft. Det handlar
om att applicera en utvärderings- kunskapsbildningsansats som ”sätter
i rörelse”, det vill säga inte som ett dominospel eller vattenfall, utan om
ett pokerspel (eller flipperspel) där möjligheterna till framgång ökar ju
mer vi förstår av medspelarna.
Det gäller att ”bädda för” utveckling genom adekvata lär- och kunskapsbildningsprocesser. Vår forskning leder fram till en kritik mot
en linjär och planeringsstyrd ansats, det vi kallar vattenfallsmetoden.
Utvecklingsinsatser öppnar inga dammluckor! I stället förordas en mer
komplex – men samtidigt mer realistisk – modell för hur långsiktigt
hållbart utvecklingsarbete bör organiseras och utvärderas, nämligen
som iterativa och interaktiva lärprocesser. Utveckling, särskilt med
inriktning på innovationer, är något som sker i öppna och dynamiska
system där förändringen är svår att förutse och där överraskningar och
kriser är normala inslag (Taleb 2010). Hur kulan i flipperspelet kommer att fara fram vet vi inte, men utifrån beprövad erfarenhet kan vi
undan för undan bli bättre på att bemästra spelet.
Det kunskapsbildningsperspektiv och de utvärderingsansatser som
man väljer i utvecklings- och innovationsprocesserna får avgörande
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konsekvenser för genomförandet. Det är avgörande att projekt kan
agera snabbt, flexibelt och innovativt på nya möjligheter som uppstår
i den kontext där projektet genomförs. Agile project mangement blir en
naturlig följd (Highsmith 2010, s. 13) av vårt perspektiv på kunskapsbildning och utvärdering. Projektorganisationen måste följaktligen
vara genomskinlig med tydlig ansvarsfördelning för att kunna hantera snabba och oförutsägbara förändringar. Det måste finnas stödsystem, parallella utvecklingsprocesser och reservkapacitet (Taleb 2010).
Lärande utvärderingen genom följeforskning utgör en viktig del av
stödsystemet som visar på risker, men också på möjligheter i den osäkra
situation som utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt allt som
oftast befinner sig i.
Forskningsresultaten som vi presenterat leder till viktiga praktiska
slutsatser. Om man vill förändra arbetslivet och göra detta mer hållbart
så är lösningen inte att initiera ett stort antal projekt. Det är inte antalet
eller omfattningen av en satsning som är avgörande för om långsiktiga effekter ska uppnås. Resultat får man ofta, med resultaten kan inte
implementeras eller spridas på ett mekaniskt sätt, utan de måste tas om
hand, integreras och absorberas i en verksamhet om långsiktiga effekter
ska uppnås (jämför Pressman och Wildawsky 1984; Marsh and McConnell 2010). Vår slutsats är att en öppen och lärande ansats är en nödvändighet i en alltmer komplex och oförutsägbar värld.

Serendipitet – slå vakt om öppenhet
för det överraskande
I The Evaluation Society visar Peter Dahler-Larssen (2012) att lärandeoch kunskapsbildningsprocesserna det senaste decenniet tyvärr har gått
i riktning mot allt mer standardiserade metoder för uppföljning, utvärdering och styrning. Det finns ingen öppenhet för det oväntade och
överraskande i samhälle karaktäriserat av New public management och
så vidare. Denna utveckling riskerar att ta kål på tilltron till ”piecemeal
engineering”, den reformistiska samhällsmodellen självdör utan dynamiska lärprocesser.
Våra teoretiska slutsatserna handlar i grunden om att anlägga ett
annorlunda synsätt på utveckling, där komplexitet, oförutsägbarhet,
motsägelser, dilemman och paradoxer är grunden, vilket ställer krav
på en öppen och lärande ansats (Taleb 2010; Harford 2011). Avvikelser
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från planen, överraskningar och dolda effekter blir viktigare än de förväntade och planerade resultaten (Engwall 2002; Vedung 2009; Svensson med flera 2013). Behovet av ett agilt och flexibelt förhållningssätt i
utvecklingsarbetet blir uppenbart (Highsmith 2010).
Sociologen Robert K Merton blev känd för sina ”middle range theories”, teorier som bygger på att vi varken i verkliga livet eller i vetenskapen – framför allt inom samhälls- och humanvetenskaperna – aldrig kan
veta allt. Vi får nöja oss med ett slags provisoriska, föränderliga teorier.
Undan för undan lär vi oss mer. Hans tankar fick genomslag med hjälp
av begreppet serendipitet. Vi kan alltså lära oss mycket av att studera
samhällelig och sociala utvecklingsprocesser, men vi får aldrig slutgiltiga svar huggna i sten och gjutna i betong. Den gamla sagan om tre
prinsar från Serendip, som ville lära känna sitt land, handlar om detta.
Förklädda till bönder red de runt i riket och talade med dess folk. Resan
blir fylld av motgångar och missförstånd, och prinsarna får aldrig riktigt svar på frågan om hur Sri Lanka, som Serendip kallas idag, egentligen fungerar. De lär sig däremot mycket om landet, bara inte just det
de förväntade sig. Sagans sensmoral är att kunskap inte alltid finns där
du söker den, och har skapat uttrycket serendipitet – att komma till en
oväntad insikt, när du söker svar på något annat. Det är en öppenhet för
överraskande lärande som vi menar att vi aldrig får förlora.
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Plats för arbete –
rum för lärande?
Lärande i och genom
organisering i nätverk
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lärande i arbetslivet har under de senaste decennierna studerats
utifrån olika teoretiska perspektiv samt i relation till olika typer av verksamheter (Malloch, Cairns, Evans & O’Connor, 2011). ). Ett av PerEriks betydande bidrag till denna forskning är problematiseringen av
relationen mellan arbetets organisering och lärande. Genom att analytiskt skilja mellan produktionens och utvecklingens logik kan olika förutsättningar för lärande analyseras och främjas (Ellström, 2004; 2011).
Med produktionens logik avses en organisering för en effektiv produktion genom standardisering av arbetsprocesser med tillförlitliga resul
tat som konsekvens. Utvecklingens logik avser istället en organisering
för utveckling av praktiken genom att främja nya sätt att tänka, inno
vationer och variation i arbetsprocesser och resultat. Denna typ av logik
innebär ett risktagande, acceptans för misslyckande och möjligheter att
kritiskt reflektera, experimentera och testa alternativa lösningar (ibid).
Dessa två logiker utgör något av ett dilemma där ett för stort fokus på
den första logiken innebär en låg förändringspotential och ett för stort
fokus på den andra genererar en osäker produktion. Hur ska då lärande
förstås i relation till detta? Lärande antas utifrån denna utgångspunkt
vara av avgörande betydelse för att bemästra de lärprocesser som krävs
för en standardiserad produktion och för att kunna bidra till en utveckling av rådande förhållanden. En organisations förmåga att balansera
mellan dessa båda logiker innebär att skapa förutsättningar för individer att pendla mellan ett anpassningsriktat och ett utvecklingsinriktat
lärande. Arbetets organisering kan utifrån denna utgångspunkt sägas
ha stor betydelse för människors lärande och verksamheters utveckling
(ibid).
Det senaste decenniet har förändringar av arbetets organisering diskuterats under namnet gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström,
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Johansson & Lundberg; Fenwick, 2006a; Hagström, 2007; Mogren &
Thunborg, 2010; Ohlsson, 2008). Med gränslöst arbete avses flera förändringar. En förändring avser förskjutningar beträffande var arbete
utförs och när. Denna förändring relateras ofta till distansarbete vilket
möjliggörs av användande av mobil informations- och kommunika
tionsteknologi (IKT) (Mogren & Thunborg, 2010). En annan för
ändring avser en uppluckring av organisatoriska gränser genom s.k.
flexibilisering av anställningsformer som projektanställningar och kontraktsanställningar (Fenwick, 2004; Kunda, Barley och Evans, 2002).
En tredje förändring fokuserar på hur flöden av kunskaper förändrar
gränserna mellan människor och organisationer. ”Knot
wor
king”
(Fenwick, 2006b; Engeström, 2011), ”boundary crossing” (Engeström 2011) och organisatoriska nätverk (Powell; 1990; Doerr-Smith &
Powell; 2005) är exempel på sådana former av organisatoriska gräns
överskridanden.
I forskning om gränslöst arbete framhålls att det ställs högre krav på
individer att å ena sidan anpassa sig till flera organisatoriska kontexter
(Fenwick, 2004) och å andra sidan utveckla en kompetens för att han
tera gränser (Hagström, 2007) och därmed motverka stress och ohälsa
(Allvin, m.fl.. 2006). Mogren & Thunborg, (2010) har studerat hur det
inom en utvecklingsavdelning inom ett telekomföretag utvecklades tre
olika sätt att sätta gränser då utvecklarna förutsågs använda mobil IKT
i sitt arbete; en utökad arbetspraktik, där arbetet tidsmässigt tog över
fritiden, en gränspraktik; där tid och rum fortfarande utgjorde tydliga
gränser mellan arbete och fritid och en gränslös praktik där arbete och
fritid övergick i varandra och olika funktioner och applikationer av
mobil IKT användes som gränssättande principer.
I forskning om konsekvenserna av flexilbiliseringen av anställningsformer framkommer t.ex. att kontraktörer blir en form av nomader som
ständigt anpassar sig till nya organisatoriska kontexter och därmed har
svårt att förankra sig i någon praktik (Fenwick, 2004; 2006a). Kunda
m.fl. (2002) visar att kontrakterade ”high skilled technical profes
sionals” tjänar mer som fria aktörer men att de också upplever oro och
en stress i jakten på nya kontrakt och att de trots möjlighet att organisera sitt arbete självständigt, tenderar att arbeta längre arbetsdagar
bland annat p.g.a. att de är angelägna om sitt goda rykte på marknaden
och projekts cykliska processer (Evans, Kunda och Barley, 2004).
I forskning om organisatoriska nätverk belyses hur organisationer
som är beroende av varandra för att nå gemensamma mål, ömsesidigt
294

plats för arbete – rum för lärande

samspelar och därigenom formar relationer och kommunikations
mönster för gemensam kunskapsutveckling (Powell, 1990). Sådana nätverk kan vara informella, dvs. utgöras av nära relationer mellan aktörer,
formella, baserade på ömsesidiga kontrakt mellan organisationer, eller
ömsesidigt auktoritativa, och baseras på ett ömsesidigt ledarskap mellan parter (Doerr-Smith & Powell, 2005). Trots betoningen på ömsesidighet framhåller Engeström (2011) att organisatoriska nätverk har
inneboende hierarkiska strukturer som motverkar ett gemensamt och
ömsesidigt utvecklande.
I detta kapitel intresserar jag mig särskilt för relationen mellan arbetets rumsliga organisering och dess potentialer för lärande i vardagligt
arbete i arbeten som kan sägas kännetecknas av gränslöshet. Vi kommer
att följa en av tre delägare i ett mikroföretag inom IT-branschen med
totalt fem anställda, som är kontrakterad till ett projekt i ett stort företag. Av SCB’s statistik (www.scb.se) framkommer att det år 2013 fanns
totalt 32.853 företag inom branschområdet: Programvaruproducenter
och datakonsulter registrerade i Sverige. Av dessa var 22.352 enskilda
firmor och 9.240 företag med upp till 9 anställda. Inom denna bransch
dominerar således riktigt små företag.
Syftet med detta kapitel är att fördjupa förståelsen för relationen
mellan organisering av arbete och lärande utifrån det gränslösa arbetets
rumsliga organisering Närmare bestämt fokuseras följande frågor:
Hur organiseras det vardagliga arbetet med avseende på rummet som organiseringsprincip?
Vad lärs i och genom denna rumsliga organisering?
Vilka potentialer för anpassnings, respektive utvecklingsinriktat lärande finns i och genom denna rumsliga organisering?

Organisering och lärande i arbetslivet–
två sidor av samma mynt
Organisationspedagogik används som samlingsbegrepp för forskning
som intresserar sig för relationen mellan organisering och lärande
och för hur utveckling av såväl lärande som organisationer kan främ
jas (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Organisering definieras, enligt
Czarniawska (2005) som en pågående samordningsprocess av aktörers handlingar. Hon menar att människor kontinuerligt handlar och
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samspelar med varandra i vardagen, vilket utgör grunden för att förstå
hur organisationer formas och omformas. Czarniawska (ibid.) utgår
därmed ifrån att handlingar formas socialt i tid och rum och att aktörer, trots intentioner med sina handlingar, inte automatiskt kan förutse dess konsekvenser. Detta till följd av den komplexitet som finns i
det sociala sammanhang där de utförs. Där av utgör meningsskapande
(sense-making) en central aspekt av organisering. Med meningsskapande avses i detta sammanhang. hur aktörer kontinuerligt tillskriver
rimlig mening till sina handlingar i efterhand (jfr. Weick, 1995).
Hur det vardagliga arbetet organiseras utgör en central fråga för att
förstå lärande i vardagen. Med utgångspunkt i ett socialt situerat perspektiv på lärande (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) ses lärande
som en socialt situerad aktivitet som sker som en sidoaspekt av andra
aktiviteter. Närmare bestämt definieras lärande som ett deltagande i
en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Wenger
definierar deltagande enligt följande:
Participation here refers not just to local events of engagement in certain
activities with certain people but to a more encompassing process of being
active participants in the practice of social communities and constructing
identities in relation to these communities (Wenger, 1998, s.4)
Av ovan nämnda citat framkommer att deltagande kan ses på olika
nivåer inom ramen för olika sociala praktiker. Vidare menar Wenger
(1998) att deltagande alltid sker i en praktikgemenskap som bidrar till
att forma vilka vi är och blir, vad vi gör och kan, i relation till praktikgemenskapen. En praktikgemenskap kännetecknas därmed av att
det finns ett ömsesidigt engagemang, en gemensam verksamhet och
en uppsättning idéer och innebörder som delas av deltagarna. Lärande
innebär att delta i, forma och omforma denna praktikgemenskap, och
tillsammans med övriga deltagare, skapa mening utifrån vardagliga
erfarenheter där, samt forma och utveckla en identitet i relation till
denna. Med identitet avses hur aktörer presenterar sig i relation och
med referens till andra aktörer (Thunborg, 1999). Att förstå identitets
formning utifrån ett socialt, situerat lärperspektiv innebär således att
se identiteter som formade i praktikgemenskaper vilket innebär att en
individ kan ha multipla identiteter dvs. olika identiteter i relation till
flera praktikgemenskaper samtidigt (se vidare Wenger, 1998).
En fördel med att se lärande som ett deltagande i en praktikgemen-
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skap för att förstå arbetsplatslärande är att det fokuserar på de pågående aktiviteter som sker i vardagligt arbete och hur deltagarna skapar
mening och formar identiteter kring det som görs som också bidrar
till att forma denna praktikgemenskap. Begreppet praktikgemenskap
är dock relativt vagt definierat (Hager, 2011), och trots att lärande ses
som en kontinuerlig process betonas snarare en anpassning till rådande
praktikgemenskap än potentialer för utveckling av densamma (Thunborg, 1999). Det finns också en kritik mot att perspektivet inte beaktar enskilda individers bakgrund och livserfarenheter från olika sociala
sammanhang och hur dessa bidrar till deltagandet i varje praktikgemenskap (Fuller, Hodkinson, Hodkinson & Unwin, 2005)
Med utgångspunkt i att praktikgemenskaper formas i och genom
vardagens organisering och att människor lär i och genom denna organisering kan distinktionen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat
lärande bidra till fördjupning av lärandets innehåll och dess förutsättningar. Med anpassningsinriktat lärande avses ett s.k. bemästrings
lärande där aktörer lär sig regler, rutiner och normer som tas för givna
på arbetsplatsen till skillnad från ett utvecklingsinriktat lärande som
innebär att aktörer på arbetsplatsen ifrågasätter, kritiskt reflekterar
och därmed utvecklar praktiken (Ellström, 2004; 2011). Dessa typer av
lärande relateras i hög grad till arbetets organisering och vilka potentialer som finns i denna. Ellström (1992) har tidigare belyst skillnader
i aktörers handlingsutrymme dvs. i deras möjligheter att påverka vad
som görs (uppgifter, innehåll och mål) och hur det görs dvs. huruvida
aktörer kan välja vilka metoder och arbetssätt som används och dess
betydelse för vilket lärande som blir möjligt. Lave & Wenger (1991)
har belyst frågan om aktörers tillträde till olika situationer i en praktik
som en lärpotential. Cairns och Malloch (2011) problematiserar arbetets plats som potential för lärande och diskuterar platsbegreppet på
följande sätt:
Place, in relation to learning and cognition, can cover a very wide range
of ideas and situations. It can refer to physical or spiritual locations, and
also relate to spaces in which we see ourselves as people and learners. Place
can also refer to where it is that we think we operate cognitively as we
think and learn (Intra Personal Place). There is no doubt that the social
interaction aspect of learning in a multitude of (Inter-Personal Place) offers some useful thought for the consideration of how and where workplace
learning occurs. (Cairns & Mulloch, 2011, s. 7).
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Av ovan nämnda citat kan arbetets organisering förstås utifrån fem
olika platsdimensioner som också kan antas utgöra potentialer för
lärande. Arbete sker på en fysisk plats men också på olika virtuella plat
ser genom t.ex. användandet av informations- och kommunikations
teknologi. Vidare utgör dessa också spirituella platser som handlar om
den betydelse en plats har för våra relationer, hur vi arbetar och vilka
vi är. Slutligen har dessa tre platser också en social eller psykologisk
dimension, dvs. utgör en arena för tankar (intrapersonell plats) och/
eller för social interaktion (interpersonell plats). I Figur 1 skisseras relationen mellan dessa olika platsdimensioner.

Figur 1. Platsbegreppets olika dimensioner. Fritt översatt från Cairns & Mulloch (2011).

Av figuren ovan framgår att de olika platserna i hög grad samspelar med
varandra. Vi befinner oss alltid på en fysisk plats som har en spirituell
betydelse för oss och kan vid olika tidpunkter vara interpersonella eller
intrapersonella. Då vi befinner oss på virtuella platser är vi också på en
fysisk plats samtidigt och även virtuella platser har spirituella, interpersonella och intrapersonella dimensioner.
Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt försökt redogöra för att
organisering av arbete och lärande kan ses som två sidor av samma
mynt. Arbetets vardagliga organisering utgörs av handlingar som sam
ordnas mellan i tid och rum och tillskrivs mening. Lärande avser det
deltagande som sker i denna där såväl mening som identitet kontinuerligt konstrueras i relation till en praktikgemenskap. Slutligen har fem
platsdimensioner definierats som potentialer för lärande.
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IT-företaget
Exemplet i detta kapitel baseras på självobservationer och en intervju
med Anton, en av delägarna i IT-företaget som är kontrakterad till ett
projekt i en annan organisation. IT företaget arbetar med webbutveckling av tjänster och innefattar projektledning, webbarkitektur, databas
hantering och interaktionsdesign för olika plattformar som t.ex. datorer, smarta telefoner och läsplattor. De tillhandahåller lösningar ”från
ax till limpa” och utvecklar både sina produkter och sättet att organisera
arbetet för att utvecklas som företag. De håller sig också ajour med nya
programvaror och var s.k. ”early adopters” då de importerade Iphones
direkt då de lanserades på den amerikanska marknaden.
Företaget består av tre delägare, Adam, Anton och Andreas och två
anställda Lina och Linus. Mellan undersökningsperioderna anställer de
också Ludwig. Därutöver har de en ekonom, Sara, kontrakterad en dag
i veckan. Adam är företagets VD och ansvarar för försäljning, Andreas
är projektledare och samordnar företagets olika projekt och Anton är
teknikansvarig och företagets tekniska expert. Företaget arbetar under
perioden med tre stora och ett antal mindre kunder där de två stora
kunderna har anlitat företaget till två stora projekt, ett projekt som
Anton arbetar i på heltid, ett som Adam arbetar i tre dagar i veckan.
Andreas tar hand om övriga projekt inom företaget.
Projekten på såväl IT-företaget som Storföretaget genomförs med
scrum-metoden. Det är en teambaserad metod för mjukvaruutveckling
som bygger på ett strukturerat samarbete mellan fyra nyckelaktörer:
teamutvecklare, teamledare (scrum-master), produktägare och intressent. Teamutvecklarna arbetar självstyrt utifrån en prioriteringslista
(Backlog) som ställs upp i samarbete mellan intressent och produktägare. Teamet beslutar om implementering av listan genom indelning i
sprints och fördelar arbetsuppgifterna i sprinten samt träffas dagligen i
scrummöten för att diskutera hur arbetet fortgår och de problem man
stöter på. Teamledaren ser till att teamet fokuserar på målet. I slutet av
en sprint, ska produkten vara klar att leverera till intressenten och då
görs en retrospektiv återblick över processen innan nästa sprint påbörjas (Lee, 2012). Scrummetoden förutsätter ett agilt (flexibelt) ledarskap,
i självstyrda agila team där teamen har till uppgift att hantera varje projekt unikt i förhållande till prioriteringslistan, prioritera, hantera den
tvetydlighet, komplexitet och föränderlighet som mjukvaruutveckling
innebär Teamen behöver därmed ha med förmåga att förena en hög tek299
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nisk kompetens med en god samarbets- och utvecklingsförmåga (Brede
Moe, Dingøyr & Dybå, 2010).
De studier som ligger till grund för detta kapitel genomfördes i mars
respektive juni, 2011 med hjälp av självobservationer och intervjuer med
Anton. Självobservationerna genomfördes under fem dagar fördelade
på period I och II. I slutet av den andra perioden genomfördes intervjun med Anton. Självobservationerna har analyserats dels med hjälp
av tidsgeografi där de fysiska och virtuella platserna relateras till tid.
Av självobservationerna har också aktiviteter relaterats till olika projekt
samt till den interpersonella och intrapersonella dimensionen. Intervjun med Anton har främst analyserats som en berättelse med fokus
på spirituella platser samt till den intra- respektive den interpersonella
dimensionen.

Tabell 1. Fördelningen av Antons arbetstid mellan de två olika organisationerna.

Antons vardagliga arbete
Anton deltar och försöker samordna sitt arbete två organisationer
parallellt, i IT-företaget där han har sitt delägarskap och i Storföretaget
där han är kontrakterad. I Tabell 1 redovisas hur han fördelar sin arbetstid mellan projektet i Storföretaget och IT företaget.
Av tabellen framkommer att Anton under totalt sex dagar fördelat
på två olika perioder arbetar 66 procent av sin totala arbetstid på 2558
minuter i projektet och 22 procent i IT-företaget. De aktiviteter som
benämns privata utgörs av lunch och enstaka privata telefonsamtal och
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sms. Antons arbetstid i projektet är i stort sett lika mellan de två perioderna medan hans arbete i IT-företaget utgör en betydligt större andel
av hans arbetstid under den första perioden. Där arbetar han också på
kvällar och helger. Totalt sett arbetar Anton 37 procent av sin totala
arbetstid för IT-företaget period, men endast 5 procent under period
II. Detta till följd av att Ludwig anställs. Sammanfattningsvis framgår
att Antons vardagliga arbete delas mellan projektet i Storföretaget och
IT-företaget.

Arbetets fysiska och virtuella platser
I Figur 2 beskrivs Antons arbete under tisdagen, period I i relation till
arbetets fysiska och virtuella platser med hjälp av en tidsgeografisk
karta. Av figuren framgår att Anton befinner sig i kontorslandskapet på
Storföretaget större delen av sin arbetstid. De som arbetar i projektet,
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Figur 2. Fysiska och virtuella platser i Antons arbete. De blå linjerna visar hur Anton rör sig i det fysiska
rummet i tid under en arbetsdag. De röda linjerna visar hur Anton utvidgar det fysiska rummet med
genom att använda IK T som en form av virtuella platser.
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cirka 40 personer, sitter i samma kontorslandskap. Anton arbetar i kontorslandskapet mellan kl. 8.30 och 16.30, med avbrott för lunch. Antons
arbete kan därmed sägas vara bundet i tid och rum. Runt fyratiden lämnar han IT avdelningen för att besöka en kund för IT-företagets räkning
och därefter för att åka hem. Av figuren ovan framkommer dock att
Anton genom att använda IKT utvidgar det fysiska rummet så att han
kan kombinera arbetet på IT-företaget och projektet i Storföretaget.
Den virtuella platsen består av surfning på Internet, chattprogrammet
Jtalk, Skype, sms, e-mail Spotify, telefon och projekthanteringsverktyg.
De fysiska platser han samspelar med utifrån de virtuella platserna är
vid tio tillfällen IT-företaget, två tillfällen flickvännen och vid ett tillfälle projektet då han kopplar upp sig hemifrån.
Sammanfattningsvis kan Antons arbete i projektet sägas vara bundet
till en fysisk plats medan arbetet i IT-företaget främst utförs på virtuella
platser.

Arbetets spirituella platser
Anton beskriver sina arbetsplatser på olika sätt. Han är stolt över att
arbeta i ett stort utvecklingsprojekt och att lilla företaget har gjort sig
kända som duktiga på Storföretaget. Han är också nöjd med att projektet leds och organiseras i enlighet med scrum-metoden, något som
Anton ser som en bra arbetsform för IT-utveckling. Han anser också att
det är viktigt att göra ett kvalitetsmässigt bra arbete i projektet för att
IT-företaget ska behålla sitt goda rykte. Han är både beredd och intresserad av att vara med i projektet från början till slut. Baksidan är dock
att Anton ser sig som en fånge hos Storföretaget, att han inte tycker
att hans kompetens används och att projektet inte leds på ett kvalitets
mässigt sätt:
Jag är väldigt trött att jobba på Storföretaget,… känner mig lite fången
där. Det jag kan tillföra det här projektet har jag liksom gjort. Nu känns
det som om det här projektet håller på att gå utför, de lägger alldeles för
lite tid på det, det börjar bli slafsigt och slarvigt. Då behöver de inte nån
som lägger ner tid på det övergripande arkitektplanet som jag gör, jag
skulle ha varit med i början och liksom satt grunden där så hade jag inte
behövt vara med på heltid där, det är bättre om någon annan tog över
det… det känns som att jag sitter där och producerar på löpande band
egentligen. Det är inte det jag vill hålla på med. Det är bara för att de ser
mig som en vanlig utvecklare som sitter och … jag anser att jag är mer
arkitektrollen.
302

plats för arbete – rum för lärande

Utifrån Antons resonemang så är hans arbete i projektet mer inriktat
på rutinuppgifter än på övergripande frågor som Anton brinner för att
utveckla utifrån sin kompetens. Antons beskrivning av sitt arbete i projektet hos Storföretaget som en fångenskap tar också sin utgångspunkt
i hans syn på hur företaget reglerar arbetet i tid och rum, såväl fysiskt
som virtuellt. Framförallt anser han att begränsningarna i det virtuella rummet begränsar hans tillgång till sitt normala nätverk, något han
inte förstår meningen med. Han har därmed fått hitta möjliga sätt att ha
kontakt med IT-företaget:
De har ju såna här ledord som de försöker plantera i organisationen typ,
”keep it simple, we are one team, have fun, we believe in people”, det är
riktigt jävla bullshit. När man går ut på facebook så kommer det sån där
possible security violation för de har blockerat facebook … De har nån
säkerhetsansvarig som sa ”we beleive in people but we don’t trust them”.
Jag blir jättearg på det här… man får inte gå in på facebook, men man
får gå in på aftonbladet, det det signalerar är att du får inte gå in på facebook men på aftonbladet är det helt okej att du sitter och slarvar bort din
tid… Det de måste tänka på det är att facebook är som ens mobiltelefon i
dagens samhälle, det går ju liksom inte att säga att du inte får använda
din mobil på jobbet, du får inte ha kontakt med ditt sociala nätverk, jag
tror att det blir till deras nackdel, det finns ju saker som planeras på facebook, man har jobbkontakter på facebook, alltså hur kan man liksom göra
det till nåt negativt med facebook. Det är vansinnigt. Twitter får man gå
in på. Jag sitter på google talk där har jag Lina och Ludwig eller allihopa
jag har till och med Adam där. Msn får man inte använda men google
talk är okej.
Anton har utifrån de brandväggar som Storföretaget byggt upp hittat
de virtuella platser som är öppna för att kunna organisera sitt arbete,
men ser sina möjligheter att ha kontakt med sitt vardagliga sociala nätverk som begränsade. Att känna sig frihetsberövad i Storföretaget innebär också att han med stolthet beskriver sig som egenföretagare och
med hur IT-företaget fungerar men också varför han vill arbeta kvar i
projektet:
Ja frihetsberövad!! Återigen slår det mig hur viktigt det är för mig att
vara egenföretagare… Det är det jag känner mig mest trygg med, hur ITföretaget fungerar, och så tjänar vi jättemycket pengar nu när jag sitter
på Storföretaget så har vi så pass mycket jobb till Ludwig och Lina och de
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har levererat så pass snabbt så… det har gått väldigt, väldigt bra för oss.
Det känns kul… jag känner att det inte finns någon ekonomisk anledning att stanna (i projektet) och även om det skulle finnas det så skulle jag
se till att vi löser det på nåt annat sätt…. Det är mest lite stolthet, att man
vill göra klart, och jag känner att jag vill vara med i det där projektet i
någon form.
För att sammanfatta Antons syn på arbetets spirituella plats på Storföretaget så uttrycker han å ena sidan en känsla av fångenskap genom
såväl en bundenhet fysiskt och en utestängning virtuellt där han inte
tycker att han får använda sin kompetens utan blir en vanlig utvecklare,
å andra sidan en vilja och stolthet i att göra klart arbetet och se till att
leva upp till IT-företagets goda rykte på marknaden.

Arbetets interpersonella och
intrapersonella dimensioner
Den interpersonella och intrapersonella dimensionen i Antons vardagliga arbete redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Antons arbete fördelat på den interpersonella respektive

Av tabell 2 framgår att Anton 60 procent av hans arbetstid är interpersonellt och 40 procent intrapersonellt. 77 procent av Antons aktiviteter är interpersonella och utgörs av informella avstämningar på cirka
5–10 minuter samt längre scrummöten. Av tabell 2 framkommer vidare
att 40 procent av Antons arbetstid arbetar han självständigt med olika
arbetsuppgifter i projektet.
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Anton beskriver dock båda sina arbetsplatser som interpersonellt
orienterade. Scrummetoden förutsätter både möten och att kolleger
ständigt frågar varandra så att de inte stoppas upp i arbetet och Anton
upplever att många frågar honom. Så här uttrycker han detta:
Från och till är det väldigt mycket möten. Min arbetsuppgift den är väldigt lös alltså för jag sitter ju inte vara där och skriver html utan jag går
på en massa möten och tar en massa beslut ... Jag får ju inte mycket ledig
tid vid skrivbordet… Ibland får jag 10 minuters arbetsro. Det kommer
alltid folk och frågar saker och ibland så är det kö, det står tre stycken på
rad och väntar på att få ställa en fråga. Idag så är det den projektledningsmetod som vi har, att om man har problem så ska man ta tag i det
direkt, man ska inte vänta med det,… då det blir såna här köer. Det galna med det är ju att folk tappar ju fokus, man måste starta upp igen hela
tiden, vilket är väldigt krävande. Scrum är ju väldigt erkänd och väldigt
bra på många sätt. Det finns en massa med den som är väldigt bra…
Anton uttrycker en motsättning mellan den interpersonella och den
intrapersonella dimensionen i sitt arbete i projektet. Han ser det som
ett problem att ständigt avbrytas i sitt arbete även om han i stort uppskattar Scrum-metoden. Den interpersonella dimensionen i arbetet
utgörs också av samspelet med kollegerna på IT-företaget i det virtuella
rummet. Även dessa karaktäriseras av korta meddelanden via sms och
chatt på mellan fem och tio minuter. Antons beskrivning av den interpersonella dimensionen relaterar sig också till hans egen sociala situation där han ser sig själv som mycket social på IT-företaget men som i
arbetet på Storföretaget håller sig för sig själv:
Jag tyckte det var viktigt med social stämning på kontoret, (IT-företaget)
eller jag tycker fortfarande det är viktigt… jag ska bara tillägga att på
Storföretaget så har jag liksom inget intresse av att lära känna de andra,
de andra är ju konsulter eller anställda och de ser ju det där som deras
arbetsplats, men jag känner liksom inte de banden till den där arbetsplatsen, jag känner att jag måste komma dit och göra det jag ska göra och sen
går jag därifrån, jag undviker sociala situationer…
Den interpersonella dimensionen av arbetet utgör också en spirituell
plats där Anton ser sig som delaktig i IT-företagets sociala miljö men
inte i Storföretagets. Sammanfattningsvis dominerar den interpersonella miljön både i Antons vardagliga aktiviteter och i hans beskriv-
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ningar av sitt arbete, där den interpersonella miljön också utgör exempel på två olika spirituella miljöer, en där han ser sig som social och en
där han avstår från sociala kontakter.

Diskussion
Syftet med det här kapitlet är att skapa en fördjupad förståelse för relationen mellan organisering av arbete och lärande utifrån det gränslösa
arbetets rumsliga organisering. Även om det material som använts i
detta kapitel baserar sig på endast en konsults arbete så framkommer
intressanta resultat utifrån analysen av arbetets organisering utifrån de
fem platsdimensioner som definierats av Cairns & Mulloch (2011). I
figur 3 görs ett försök att sammanfatta den rumsliga organiseringen av
arbete och dess potentialer för lärande.

Figur 3. En sammanfattning av lärpotentialer i arbetets organisering.

Av figur 3 framkommer några intressanta slutsatser om relationen
organisering och lärande. Den första rör den fysiskt och interpersonella organisering som kännetecknar projektet. Denna ses spirituellt
som en potential för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i kombination med scrummetoden och det agila ledarskapet och upplevs skapa
ett handlingsutrymme för ett utvecklingsinriktat lärande. Denna typ av
organisering skulle utifrån Ellströms (2004) resonemang kunna definieras som en organisering för utveckling. Den andra utgår från att den
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virtuella platsen för arbete begränsas och upplevs spirituellt begränsad,
vilket motverkar erfarenhetsutbyte utanför projektet. Den tredje beaktar begränsningar i den intrapersonella dimensionen som också upplevs
begränsad vilka minskar egen reflektion över arbetet. Båda dessa skapar en spirituell plats där rutiner fokuseras, vilket innebär en låg potential för såväl användning som utveckling av kompetens. Detta skapar
ett anpassningsinriktat lärande trots organiseringen för utveckling (jfr.
Ellström, 2004). På en övergripande nivå kanske detta kan förstås som
en motsättning mellan en modern projektorganisation, med syfte att
utveckla nya produkter och en traditionell syn på organisering av arbete,
vilket gör att Storföretaget inte främjar den utvecklingspotential som
finns i projektet.
Vad lärs då i och genom denna organisering? Resultatet visar att
Antons deltar och lär i åtminstone två praktikgemenskaper samtidigt.
Deltagandet i projektet kan beskrivas som ambivalent och motsägelse
fullt, medan deltagandet i IT-företaget kännetecknas av stark tillhörighet. Att projektet håller låg kvalitet, att kompetens inte tas tillvara och
att Anton blir sedd som en vanlig utvecklare bidrar tillsammans med den
bundenhet i tid och rum som finns att han utvecklar en identitet som
vanlig utvecklare och fånge å ena sidan. Detta tyder också på ett delta
gande som kännetecknas av anpassning snarare än utveckling. Detta ska
dock ställas emot hans intresse för projektet i sig och känslan av att få
vara med och utveckla och slutföra detta projekt, att han är den som
andra frågar vilket skapar en form av stolthet hos honom. Detta hänger
väl samman med hans deltagande och tillhörighet med IT-företaget där
han är stolt över den expertis som de kan leverera och vet att han är en
kompetent IT-arkitekt. Detta tyder på ett mer utvecklingsinriktat deltagande. Anton utvecklar således multipla identiteter i förhållande till de
olika praktikgemenskaperna (jfr. Wenger, 1998). Han kan därmed sägas
pendla mellan ett anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande
genom att han anpassar sig i en praktikgemenskap och utvecklas i den
andra.
Antons identitet som egenföretagare med starkt förtroende för sina
delägarkolleger är intimt kopplad till tillhörigheten i IT-företaget. Det
är för IT-företaget han slutför projektet och för att de ska kunna upp
rätthålla sitt goda anseende hos Storföretaget. Detta förstärker tidigare
forskning om konsulters svårigheter att dra nytta av den flexibilitet de
har som egenföretagare då de är måna om att upprätthålla ett gott rykte
till kunden och därför måste anpassa sig (Kunda m.fl. 2002; Evans m.fl.,
2004).
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Resultatet visar också att det finns ett ömsesidigt beroende mellan Storföretaget och IT-företaget där Storföretaget behöver Antons
kompetens och IT-företaget Storföretaget som legitim kund. Denna
ömsesidiga relation kan sägas utgöra ett kriterium för ett organisatoriskt nätverk (Doerr-Powell, 2005), men stödjer också påståendet om
att organisatoriska nätverk innehåller maktdimensioner som hämmar
lärande och utveckling (jfr. Engeström, 2011). För att ett organisatoriskt nätverk ska fungera utvecklande behövs således en förståelse för
enskilda konsulters möjlighet att växla mellan virtuella och fysiska platser samt mellan interpersonella och intrapersonella dimensioner.
För att återgå till resonemangen om gränslöst arbete kan slutsatsen
dras att gränslöst arbete inte är gränslöst. Även om virtuella platser
möjliggör en expandering av den fysiska platsen och därmed skapar förutsättningar för att samordna aktiviteter i två parallella verksamheter,
och även om projekt organiseras för att skapa flexibelt utbyte av erfarenheter så skapas nya gränser i form av blockeringar av sociala nätverk
och bundenhet till fysiska platser som utgör gränssättande principer
(jfr. Mogren & Thunborg, 2010).
Slutligen kan jag med hjälp av distinktionen mellan å ena sidan
organisering för produktion respektive utveckling och å andra sidan
ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström,
2004; 2011) dra slutsatsen att en organisering för utveckling inte nödvändigtvis leder till ett utvecklingsinriktat lärande.
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och leda kompetensförsörjning och lärande
Andreas Wallo

frågor om kompetensförsörjning står idag högt upp på många
organisationers agendor. Det föränderliga arbetslivet med flexibla och
slimmade organisationer antas ställa större krav på det lärande som
sker i dagligt arbete. Att ha rätt kompetens och förmågan att lära nytt
ses exempelvis som avgörande för att kunna hantera införandet av nya
produktionskoncept, för att kunna utveckla innovativa produkter och
tjänster, samt för att ställa om verksamheter när det omgivande förändringstrycket blir för starkt. Lärande och kompetensutveckling är
givetvis också centralt ur ett individperspektiv. För att kunna röra sig
horisontellt och vertikalt på arbetsmarknaden krävs att individen har
en attraktiv kompetens, men också förmågan att snabbt lära sig det som
krävs för att få en anställning. I ett större perspektiv är också individers
livslånga bildningsresor avgörande för samhällelig utveckling.
I detta kapitel fokuseras två aktörer som ofta lyfts fram som viktiga
för att skapa goda lärmiljöer i organisationer, det vill säga förutsättningar för att lärande ska kunna uppstå, omsättas i handling och spridas
vidare. Den ena kategorin utgörs av HR-praktiker och den andra av
chefer. Utgångspunkten är att HR-praktiker kan skapa förutsättningar
för lärande i hela organisationen, men att mycket av deras arbete handlar om att underlätta för chefer att i sin tur främja sina medarbetares
lärande. Därmed anläggs ett systemperspektiv på hur processer som
kompetensförsörjning, lärande och ledarskap är sammanlänkade och
hur de skapas och återskapas i relationer mellan strukturer och aktörer.
Ett problem i den mer ”mainstream”-orienterade HR- och ledarskapsforskningen är att det finns många som tycker sig veta svaret på hur
detta ska gå till, men ganska få som studerat hur det faktiskt ser ut i
praktiken. Ambitionen är att i kapitlet ge exempel på och diskutera hur
HR-praktiker och chefer kan leda kompetensförsörjning och lärande i
det dagliga arbetet, samt under vilka betingelser ett sådant ledarskap
kan växa fram.
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Kapitlet disponeras på följande sätt. I nästa avsnitt görs en teoretisk
utflykt i syfte att tydliggöra vad som gömmer sig bakom de begrepp som
används i kapitlet. Därefter riktas fokus mot HR-arbete i organisationer och mer specifikt med inriktning mot att styra och leda kompetensförsörjning. Sedan följer ett avsnitt som handlar om chefers arbete med
att skapa förutsättningar för lärande i organisationer. Avslutningsvis
förs dessa båda aktörers arbete samman i en avslutande diskussion.

Centrala begrepp
I detta avsnitt preciseras vad som i kapitlet menas med begreppen lärande, kompetensförsörjning, Human Resource Management
(HRM), Human Resource Development (HRD) och ledarskap.

Lärande
När det gäller lärande bör det först av allt påpekas att detta är ett
begrepp som genom sin komplexa natur är ytterst svårt att definiera på
ett entydigt sätt. Lärande kan ses som en produkt, som en process, som
en orsak, eller som en kontext (Antonacopoulou, 2006). Vidare kan
lärande vara både formellt (exv. lärande i skola eller under en kurs), och
informellt (exv. knutet till aktiviteter i det dagliga arbetet). Ytterligare
en svårighet när lärande ska definieras är att begreppet vanligen också
tolkas och förstås utifrån ett övergripande teoretiskt perspektiv, såsom
exempelvis ett behavioristiskt, ett kognitivt eller ett sociokulturellt perspektiv (Nilsson m.fl., 2011). Det är också vanligt att lärandebegreppet teoretiskt färgas av de tillämpningsområden, såsom skola, arbetsliv
eller fritid, i vilka det används. I detta kapitel är det till exempel lärande
i arbetslivet och särskilt i organisationer som står i fokus och således
finns genomgående en tänkt koppling till olika arbetsrelaterade kontexter.
Men vad är då lärande? Även om det finns otaliga definitioner går det
att urskilja några gemensamma drag såsom att lärande handlar om varaktiga förändringar av en förmåga. Ursprunget till dessa förändringar
kan förläggas i kognitiva eller sociala processer, beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån, men det går också att hitta mer perspektivöverskridande definitioner. Exempelvis skriver Ellström (1992) att lärande
kan ses som relativt varaktiga förändringar hos en individ, vilka kom-
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mer som ett resultat av dennes interaktion med sin omgivning. Med
tillägget att det också kan handla om andra subjekt än individer, som
exempelvis grupper eller organisationer används denna definition av
lärande som utgångspunkt för detta kapitel.
Ytterligare en vanlig fråga i relation till lärandebegreppet är vad det
är som lärs? Ellström (2004) argumenterar här för att vi kan urskilja
åtminstone tre dimensioner; en subjektiv dimension, en handlingsdimension, och en strukturell dimension. Den subjektiva dimensionen
innehåller olika aspekter av kompetensen hos den som lär, det vill säga
den potentiella handlingsförmågan i relation till en viss uppgift, situation, eller kontext. Detta kan vara kunskaper, förmågor, vanor, föreställningar och värderingar. Handlingsdimensionen omfattar i sin tur
hur denna kompetens omsätts i det faktiska utförandet av exempelvis
en specifik uppgift. Den strukturella dimensionen syftar till den reproduktion eller transformation av ”lärsubjektets” materiella, kulturella
eller sociala omgivning, som till exempel i förändring av arbetsprocesser eller rutiner.
En tredje intressant fråga är hur själva lärandet kan karaktäriseras?
Som svar på denna fråga finns många intressanta teorier och modeller,
men ett gemensamt drag i dessa är distinktionen mellan ett lärande som
är mer adaptivt till sin natur och som därmed exploaterar och fördjupar redan förvärvad kunskap, och ett lärande som är mer utvecklingsinriktat och explorativt, och som snarare handlar om att genom kritisk reflektion skapa ny kunskap (se t.ex. Ellström, 1996; March, 1991).
Det är viktigt att notera att dessa två typer av lärande inte bör ses som
uteslutande av varandra, utan snarare som varandras komplement. Att
hitta en lämplig balans mellan dessa två typer av lärande är dock inte
enkelt, eftersom det har mycket att göra med hur lärandets omgivning
beter sig. I vissa organisationer prioriteras exempelvis det mer reproduktiva lärandet på bekostnad av det utvecklingsorienterade lärandet,
eftersom organisationslogiken premierar mer kortsiktiga och konkreta
produktionsmål, medan utvecklingsfrågor får leva en mer undanskymd
tillvaro eller lokaliseras i specifika projekt (Ellström, 2006). March
(1991) menar dock att någon slags jämvikt är viktig att eftersträva och
att organisationer skulle vinna på att bli mer ”ambidextrösa” (Tushman & O’Reilly, 1996; Wallo m.fl., 2012) och därmed kunna arbeta
med exploration och exploitation samtidigt. Denna jämvikt åstadkoms
dock inte enbart med att tid och andra resurser tillförs, utan här krävs
vanligen också att chefer, medarbetare och andra aktörer i organisatio312
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nen är medvetna om betydelsen av detta samspel och strävar efter att
hitta utrymme både för adaptivt och utvecklingsinriktat lärande. Ledningens betydelse för möjligheter till lärande kan därmed sägas utgöra
ett lärvillkor (Wallo, 2008). Andra lärvillkor som identifierats i tidigare
forskning inkluderar arbetsuppgifternas lärpotential, balans mellan
autonomi och standardisering, möjligheter till delaktighet, individens
”lärberedskap” och intresse, verksamhetens mål och strategier, organisationskultur, samt förändringstryck från omgivningen (Ellström,
2004). Beroende på hur dessa villkor samspelar skapas lärmiljöer (Fuller & Unwin, 2004) som antingen kan främja eller hindra att lärande
uppstår, omsätts i handling och institutionaliseras i hela organisationen.

Kompetensförsörjning, HRM och HRD
Nästa centrala begrepp i detta kapitel är kompetensförsörjning, vilket
under senare år ofta lyfts fram som svar på frågan om hur individer,
organisationer, regioner och nationer ska klara av de förändrings- och
omställningsprocesser som följer av en allt snabbare teknologisk utveckling och en globalisering av arbetsmarknaden. Men trots att kompetensförsörjning är ett populärt begrepp används det många gånger utan
att definieras närmare. I detta kapitel ses kompetensförsörjning som de
aktiviteter vilka syftar till att tillgodose en aktör, vanligen en organisation, med kompetens. I denna process ingår att aktören på kort och
lång sikt ska kunna attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla
och avveckla medarbetare som innehar rätt kompetens (Nilsson m.fl.,
2011).
Ursprunget till denna syn på kompetensförsörjning står till stor del
att finna i tidig organisationsutvecklings- (OU) och HR-forskning.
Bland annat lade Michael Beer och hans kollegor vid Harvard University i mitten av 1980-talet (Beer m.fl., 1984) grunden för modern
HRM och HRD, det vill säga hur organisationer leder och utvecklar
sina mänskliga resurser. I den efterföljande rörelsen från traditionellt
personaladministrativt arbete (PA) till HRM och HRD har mer vikt
lagts vid den strategiska nivån och i de modeller som är populära för
tillfället fokuseras i hög grad hur HR-arbete ska bli värdeskapande
för organisationer (se t.ex. Boglind m.fl., 2013; Ulrich & Brockbank,
2007). HRM brukar vanligen kopplas mer till lednings- och styrningsfrågor och HRD mer till pedagogiska frågeställningar om utveckling
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och lärande i arbetslivet (Nilsson m.fl., 2011), men i detta kapitel förs
dessa traditioner samman till ett integrerat HR-perspektiv (jfr. Ruona
& Gibson 2004).
En svårighet när det gäller HR-området är att identifiera vem det
är som arbetar med dessa frågor. I och med att HR-frågor ofta ses som
ledningsfrågor är det inte ovanligt att högsta ledningen tar ett ansvar
för strategisk HR (men ibland utan att det benämns som HR). Även
chefer på mellan- och linjenivå arbetar både strategiskt och operativt
med HR-frågor. Men den grupp som naturligtvis oftast förknippas med
denna verksamhet är de som återfinns i olika typer av HR-funktioner
i organisationer. Dessa benämns på en rad olika sätt och det är svårt
att hitta en gemensam beteckning. Några exempel är HR-chef, HRpraktiker, HR-specialist, HR-administratör, och HR-konsult (Nilsson
m.fl., 2011). Det är också vanligt att området betecknas med prefixet
personal, som i personalavdelning, personalchef, osv. I internationell
forskning förekommer ofta benämningen ”HR professional”, men då
HR inte ses som en profession i traditionell bemärkelse (det saknas t.ex.
legitimation och gemensamma etiska riktlinjer) (Löfgren Martinsson,
2008), är HR-professionell inte en helt lämplig beteckning på svenska.
I kapitlet används HR-praktiker som en mer generell etikett på dem
som har officiella uppdrag i organisationen att arbeta med HR. Här är
emellertid också viktigt att notera att det finns många i organisationer
som arbetar med HR-frågor, utan att detta formellt ingår i deras arbetsbeskrivningar.

Ledarskap
Ledarskap är ett begrepp som definierats många gånger som en följd
av att synen på vad ledarskap är förändrats genom åren. I den tidiga
ledarskapsforskningen eftersöktes de personliga egenskaper som avgör
vilka som är lämpade att bli ledare (och vilka som inte bör bli ledare),
men genom åren har betydelsen fokus skiftat mer mot vad ledaren gör,
exempelvis i termer av stilar eller roller, samt hur ledarskap formas av
olika situationer och kontexter (Yukl, 2013). Tack vare att synen på
ledarskap förändrats anses begreppet ibland vara svårt att få grepp om
(Alvesson & Sveningsson, 2003), men detta kan också bero på att ledarskap i sig är ett komplext fenomen som inte låter sig förklaras med generella teorier och modeller. Ledarskap är också ett attraktivt begrepp för
både forskare och praktiker, eftersom det genererar forskningsmedel
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och säljer konsulttimmar. Det faktum att många vill marknadsföra sin
egen definition har lett till att det är svårt att överblicka och förstå vad
ledarskap handlar om.
Gemensamma drag i många moderna definitioner är dock att det
handlar en påverkansprocess i riktning mot att uppnå ett visst mål. Det
som kan skilja definitionerna åt beror på vem som utövar påverkan,
det avsedda syftet med påverkan, på vilket sätt påverkan är utövad och
resultatet av påverkansförsöket (Yukl, 2013). Vidare bör också betonas
att ledarskap inte äger rum i ett vakuum, utan att det är högst beroende
av omgivande strukturer. I detta kapitel förstås ledarskap därmed som
en social och ömsesidig interaktionsprocess genom vilken en eller flera
aktörer påverkar andra aktörer i riktning mot att uppnå ett mål. Denna
process sker inom ramen för olika typer av sociala strukturer som hindrar och/eller möjliggör interaktionen mellan aktörerna, men samtidigt
kan själva interaktionen också reproducera eller förändra strukturerna
(Wallo, 2008; Wallo m.fl., 2013).

Vad kan HR-praktiker göra
för att främja lärande?
När vi nu utrett innebörden av ett antal begrepp är det dags att använda
dem för diskutera hur lärande kan ledas och stödjas i arbetslivet. I detta
avsnitt granskas vad HR praktiker kan göra i sina respektive organisationer. Forskningsmässigt finns här en hel del att utgå ifrån i termer av
tidigare studier av hur olika HR-processer kan kopplas till effektivitet,
utveckling och innovationer (Beugelsdijk, 2008; de Leede & Looise,
2005; Shipton m.fl., 2005). Vidare finns inom HRD-traditionen en stor
mängd studier som länkar intresserar sig för hur lärande kan främjas
(Ellström, 2001; Garavan & McCarthy, 2008; Wallo m.fl., 2012). Det
finns dock några brister i tidigare forskning som motiverar denna del
i kapitlet. För det första tycks forskningen om HR, kompetensförsörjning och lärande tendera att huvudsakligen titta på enstaka HR-praktiker, exempelvis rekrytering eller ledarutveckling, men få studier har
en idé om hur det hela hänger ihop. Detta kan antas hindra upptäckter av eventuella synergier eller konflikter mellan olika subfunktioner
(Wright & Snell, 1991). Vidare finns inom HRD-forskningen en stark
tro på formellt lärande och därmed också en övervikt av studier som
fokuserar på planerade utbildningsinitiativ, snarare än på det informella
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lärande som också sker ständigt i det dagliga arbetet (Ellström, 2001).
Det tycks således finnas ett behov av konceptuella modeller och
empirisk forskning som utgår från ett systemteoretiskt perspektiv på
HR-processer och som omfattar både formellt och informellt lärande. I
nedanstående figur (Figur 1) presenteras en kompetensförsörjningsmodell som bygger på ett systemteoretiskt synsätt och som möjliggör att
HR-arbete med lärprocesser och dess förutsättningar kan kopplas ihop
på ett integrerat sätt.
IN
Attrahera

Rekrytera

I
Introducera

Behålla

UT
Utveckla

Avveckla /
Omställa

Arbeta
Belöna

Extern kontext
 Den globala ekonomin
 Det politiska landskapet
 Fackförbundens ställning
 Nationell kultur
 Arbetsrättslig lagstiftning

Utvärdera

Intern kontext
 Mål och strategier
 Policys
 Organisationskultur
 Teknologier och produktionskoncept
 Arbetsorganisation

Figur 1: En systemmodell för kompetensförsörjning (jfr. Beer m.fl., 1984; Kock, 2007; Nilsson m.fl., 2011;
Pinnington & Edwards, 2000; Werner m.fl., 2012.

Denna modell illustrerar den tidigare presenterade definitionen av
kompetensförsörjning (Nilsson m.fl., 2011). Modellen bygger på tanken att organisationer utgör öppna system och består av komplexa relationer mellan olika mekanismer som inte kan isoleras från varandra
(Danermark, m.fl., 2001; von Bertalanffy, 1950). Systemets komponenter är i sin tur beroende av och interagerar med den interna och externa
omgivningen, det vill säga faktorer inom organisationen eller på lokal,
nationell, eller internationell nivå, som på olika sätt påverkar organisationen. Exempel på interna faktorer är affärsstrategier, teknologier,
organisationskultur och exempel på externa faktorer är det politiska
landskapet, fackförbundens ställning, den globala ekonomin, nationell
kultur och arbetsrättslig lagstiftning (Kock; 2007; Werner m.fl., 2012).
Vidare ingår även själva arbetet som del i det interna kompetensförsörjningsflödet för att betona de informella lär- och kompetensutvecklingsprocesser som ständigt pågår i relation till det dagliga arbetet. Det är
dock värt att poängtera att modellen inte ska ses som en ”best practice”modell, vilken är applicerbar överallt, utan snarare som en förenkling av
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hur kompetensförsörjning kan se ut i organisationer. Vidare är tanken
med modellen inte att fånga in allt HR-arbete, utan fokus är just på de
delar som har med kompetensförsörjning att göra.
Inspiration till modellen kommer delvis från den så kallade Harvardmodellen för HRM (Beer m.fl., 1984) i vilken kompetensförsörjningsprocessen, eller ”Human Resource Flow” är en del i ett större system
som visar hur input av kompetens i en organisation – i interaktion med
kontextuella faktorer och intressenter – bidrar till olika typer av resultat
och effekter för de anställda och för organisationen som helhet (se också
Nilsson m.fl., 2011). Kompetensförsörjningsprocessen kan därmed ses
som en del av hela HR-systemet, men också som en slags eget system
med tre av varandra beroende faser – In, I, och UT.

IN
Som tidigare nämnts handlar mycket av IN-fasen om hur rätt kompetens attraheras. Denna fråga har länge varit en viktig del i HR-arbete,
men under senare år har den nylanserats under begreppet arbetsgivarvarumärke (ofta används den engelska termen ”employer branding”).
När det gäller kopplingen till lärande, kan HR på strategisk nivå skapa
bilden av organisationen som utvecklingsbenägen och signalera att det
finns utrymme för individen att lära sig nya saker. Det är också viktigt
att inte fokusera enbart på utvecklingsmöjligheter, utan också på att
vara attraktiva för dem som vill bidra med kontinuitet och som helst
arbetar med implementering. Utifrån det strategiska arbetet prioriteras vilka operativa åtgärder som ska sättas in, som exempelvis att delta
vid arbetsmarknadsdagar, eller samverka med utbildningsprogram i
grundskolan och vid universitet/högskolor.
Nästa steg i IN-fasen är att rekrytera personer med rätt kompetens
för organisationen, vilket tidigare forskning visat har kopplingar till
lärande och innovativ förmåga i organisationer (de Leede & Looise,
2005; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2008). Även här krävs strategiskt
arbete för att identifiera de behov av kompetens som finns i organisationen. Därefter ansvarar HR-praktiker för att skapa system som identifierar och väljer ut den kompetens som behövs nu och i framtiden. Exempelvis görs detta genom kravprofiler och annonser för tjänster. Genom
att titta på individens tidigare arbete både vad gäller arbetsprover och
benägenhet att delta i utvecklingssatsningar ges indikationer på lär- och
utvecklingspotential. I en intervju eller i ett test kan frågor specifikt rik317
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tas mot att fånga in kreativt beteende och ambitioner att lära sig saker i
sitt arbete.
När en ny individ blivit rekryterad påbörjas en socialiseringsprocess som är viktig för att individen skall stanna kvar i organisationen.
Här visar forskning att en omfattande och sofistikerad introduktion är
betydelsefull för framtida innovationer (se t.ex. Shipton m.fl., 2006).
För HR-praktiker handlar det om att skapa introduktionsprogram som
både ”bäddar in” nykomlingen (Allen, 2006) och lär denne hur organisationen fungerar, men som också verkligen låter individen bidra med
sina tidigare erfarenheter och sin kompetens istället för att bara bli som
alla andra. Ur ett lärperspektiv är det för HR också viktigt att fundera
över vem som ska involveras i introduktionen. Van Maanen och Schein
(1979) pekar på att det finns risker förknippat med att låta den som
är på väg att lämna organisationen lära upp den nye, eftersom detta
kan leda till överbetoning av ”gamla sanningar”. Istället kan flera olika
personer involveras för att öka möjligheten för nykomlingen att lära sig
bredden i organisationen.

I
När det gäller aktiviteter som sker när medarbetaren väl är på plats
i organisationen är olika former av kompetensutveckling naturligtvis
något som HR-praktiker ägnar sig åt. Exempelvis är det vanligt med
mer formella satsningar, såsom utbildningar och kurser utanför eller
på arbetsplatsen. Dessa kurser är i regel orienterade mot kunskap som
specifikt krävs i tjänsten, men det finns också andra typer av utbildningar som syftar till att främja kreativitet och utveckling av kognitiv
förmåga (Walsworth & Verma, 2007), eller som skapar möjligheter för
individen att gå vidare i karriären, såsom exempelvis ledarutveckling
(Nilsson, 2005). HR-funktionens roll i relation till formell kompetensutveckling varierar. Här finns både viktiga strategiska uppgifter, såsom
att formulera policys och riktlinjer för kompetensutveckling, att säkerställa kvalitet, men också mer operativa inslag som att själv genomföra
utbildning.
Utöver formellt lärande finns också en viktig lärpotential i själva
arbetet som utförs. Detta lärande är svårare att identifiera eftersom det
ofta handlar om tyst kunskap. Icke desto mindre är det viktigt för HR
att försöka skapa möjligheter för att denna typ av informellt lärande
ska kunna uppstå, dvs. att skapa en lärmiljö (Fuller & Unwin, 2004)
som främjar såväl anpassningsinriktat som utvecklingsinriktat lärande.
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Detta inbegriper att skapa arbetsuppgifter som är utmanande för de
anställda, att de anställda har ett handlingsutrymme, och att det finns
möjligheter att lära av varandra (Beugelsdijk, 2008; Brown & Duguid
1991). HR-funktionens roll i relation till det dagliga arbetet är vanligen mer indirekt och strategisk, eftersom det operativa ledarskapet snarare är chefernas ansvar. Chefernas arbete med lärande behandlas mer
utförligt längre fram i detta kapitel.
Ytterligare viktiga aktiviteter för att främja lärande är att medarbetarna utvärderas och följs upp löpande för att säkerställa att de har rätt
kompetens i förhållande till sitt arbete, men också för att identifiera
framtida utvecklingsmöjligheter (London & Mone, 2009; Walsh &
Fischer, 2005). För HR-praktiker handlar det om att skapa breda karriärvägar inom organisationen (Schuler & Jackson, 1987), både horisontella och vertikala, men också om att hitta och utveckla talangfulla
medarbetare som anses vara extra värdefulla för organisationen (Nilsson & Ellström, 2012). Vidare pekar också studier på att det finns en
koppling mellan medarbetares utveckling och innovation och hur de
belönas, både monetärt och icke-monetärt (Arad m.fl. 1997; JiménezJiménez & Sanz-Valle, 2008). Avslutningsvis skapar de aktiviteter HR
kan ägna sig åt inom organisationen också förutsättningar för att medarbetarna stannar kvar på sina tjänster. De mer monetära kompensationerna fungerar bra på kort sikt (Capelli, 2000), men på lång sikt är det
också viktigt att HR implementerar motivationssystem som fokuserar
interna och sociala faktorer, såsom arbetsmiljö och personlig utveckling
(Schein, 1988).

UT
Sista steget i kompetensförsörjningsmodellen fokuserar det utflöde av
kompetens som uppstår då medarbetare av olika anledningar lämnar
organisationen. Ett visst mått av rörlighet är naturligt i de flesta organisationer och det kan ske både spontant och mer planerat, samt vara
frivilligt och ofrivilligt (Nilsson m.fl., 2011). Från ett kompetensförsörjningsperspektiv uppfattas ofta rörlighet ut ur organisationen som
problematiskt eftersom det medför risker att nyckelkompetens går förlorad (Laff, 2008). Det finns dock också positiva aspekter som kan vara
viktiga att uppmärksamma (Meier & Hicklin, 2007), exempelvis att
rörlighet öppnar upp för anställningar av ny kompetens och att det när
någon lämnar kan skapas ny dynamik i arbetsgrupper (jfr. Abelson &
Baysinger, 1984).
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Oavsett skäl för rörligheten är det viktigt att HR-funktionen har en
strategi för hur denna rörlighet skall hanteras. För att identifiera vilka
medarbetare som potentiellt kommer att röra på sig fyller olika typer av
uppföljnings- och utvecklingssamtal en viktig roll. Vidare kan också en
uttalad strategi för successionsplanering (Sambrook, 2005) underlätta.
Genom att känna till vilka som är på väg att söka sig bort, kan det gå att
hitta nya utmaningar eller belöningar internt för att behålla dem, alternativt kan HR aktivera olika system för att föra över kompetens från
den som vill lämna organisationen. Som diskuterades i relation till INfasen kan ett formaliserat mentorskap vara ett sätt att föra över kompetens (Ehrich & Hansford, 1999), men då kanske inte enbart till en
nykomling, utan också till några som redan funnits i organisationen ett
tag och har större potential att ta över. Vidare är det idag också populärt med olika typer av så kallade ”knowledge management”-system där
erfarenheter och kunskaper om arbetsuppgifter, produkter, kunder osv.
kan samlas och delas i organisationen (Field, 2003; Lin, 2007). Genom
sådana system kan lärande på individuell och kollektiv nivå institutionaliseras och bli organisatoriskt lärande (Crossan m.fl., 1999). När det
är dags för medarbetaren att faktiskt lämna organisationen är det också
vanligt att HR-praktiker, tillsammans med chefer, genomför någon
slags avgångsintervju (Rhode m.fl., 1977). I samband med dessa intervjuer är det naturligtvis viktigt att utreda skälen till varför medarbetaren lämnar organisationen, men från ett lärandeperspektiv kan här
också ges möjlighet att identifiera och överföra nyckelkompetens för att
förhindra att denna går förlorad. Här kan HR-praktiker utveckla frågeformulär som syftar till att diskutera dessa frågor i sådana intervjuer.

Kopplingar mellan faserna
Hur hör då faserna i kompetensförsörjningsmodellen ihop sinsemellan? På en mer övergripande nivå är det enkelt att argumentera för att
de tre faserna och dess aktiviteter är ömsesidigt beroende av varandra.
Utifrån modellen blir det tydligt att en rörlighet av såväl anställda som
deras kompetens kan ses som ett naturligt flöde genom organisationer.
Såvida organisationen i fråga inte är väldigt expansiv, krävs det i regel
att anställda lämnar för att ge plats åt nya. Vidare är det inte heller
svårt att tänka sig att det utifrån ett systemperspektiv blir enklare att
motivera och förklara behovet av en sammanhållen strategi för kompetensförsörjning. Det är också möjligt att ett sammanhållet system för
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kompetensförsörjning är lättare att kommunicera till de chefer och HRpraktiker som arbetar operativt med de olika aktiviteterna, men som
inte alltid är införstådda med helheten.
Men låt oss också titta på några exempel på hur enskilda HR-aktiviteter kan dra nytta av varandra. Om vi börjar med första och sista
delen i modellen finns det tydliga kopplingar mellan organisationens
arbetsgivarvarumärke och sättet på vilket utflödet av kompetens från
organisationen hanteras. Enligt Gustavsson (2009) är det till exempel
av stor vikt att ett omställningsarbete genomförs på ett sådant sätt att
det inte skadar arbetsgivarens rykte och attraktionsförmåga. Vidare
visar tidigare forskning att det som händer i I-fasen också stärker organisationens attraktionsförmåga. Det finns en positiv koppling mellan
mentorskap och attraktivitet (Horvath m.fl., 2008) och även möjligheter för utbildning och lärande kan relateras till attraktivitet (jfr. Trank
m.fl., 2002). På liknande sätt kan lär- och utvecklingsinriktade aktiviteter i I-fasen kopplas till möjligheter att behålla medarbetare (Curry
m.fl., 2005). Detta gäller också aktiviteter i IN-fasen i termer av de förväntningar på utveckling och lärande som förmedlas via arbetsgivarvarumärket. Om varumärket lovar mer utvecklingsmöjligheter än vad
organisationen kan leverera, finns det stor risk för att medarbetaren
inte stannar kvar. Slutligen finns också kopplingar mellan aktiviteter
i I-fasen och IN- och UT-faserna då uppföljning av medarbetares karriärambitioner kan avslöja både behov av kommande rekrytering och
potentiell kompetensförlust.

Vad kan cheferna göra för att främja lärande?
Som nämndes i inledningen är även chefer i organisationer en grupp
som ofta framhålls som viktiga för att hantera de senaste årens förändringar på arbetsmarknaden. Detta nya fokus i ledarskapsforskningen,
från ett mer traditionellt chefskap till ett förändringsledarskap har
beskrivits som ett doktrinskifte (Beckéreus & Edström, 1988). Den
klassiska uppdelningen mellan produktions- och relationsorienterat ledarskap som ligger till grund för otaliga ledarskapsmodeller har
därmed kompletterats med en förändrings- och utvecklingsdimension
(Yukl, 2013).
När det gäller forskning om ledarskap i relation till förändring och
lärande, finns det flera sätt att närma sig området. Den största forskningstraditionen utgår utifrån ett tekniskt instrumentellt synsätt på
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ledarskap och ägnar uppmärksamheten åt att hitta olika ”recept” på
det bästa ledarskapet för lärande. I denna tradition återfinns framförallt
forskning som bygger på Bass (1985) teori om transformativt och transaktionellt ledarskap och som med stora kvantitativa studier som underlag försökt lyfta fram det transformativa och karismatiska ledarskapet
som ett ideal när det gäller att främja lärande, medan det mer traditionella transaktionsbaserade ledarskapet snarare ses som ett nödvändigt
ont (Amitay m.fl., 2005; Bass, 2000; Coad & Berry, 1998).
Ytterligare en viktig forskningstradition tar en annan utgångspunkt
i studiet av ledarskap genom att fokusera ledarskap och chefers arbete
såsom det faktiskt utförs i praktiken, snarare än att skapa idealmodeller för hur det borde utföras. Dessa studier utgår vanligen från klassiska studier av Carlson (1951), Mintzberg (1973) och Stewart (1976).
Resultaten från denna typ av forskning motsäger många föreställningar
framskrivna utifrån den rationella synen på ledarskap och hur den
gode chefen ska agera. Den framträdande bilden visar att chefers arbete
karaktäriseras av fragmentering, hektiskt tempo och brandsläckningar
snarare än av planering, struktur och proaktivt handlande (Hales,
1986). Dessa empiriska mönster är även giltiga för chefers arbete med
att främja lärande (Wallo, 2008). Därtill visar studier att det ledarskap
för lärande som utövas i praktiken kan karaktäriseras som indirekt och
bestående av traditionella chefsaktiviteter snarare än som karismatiskt
och transformativt (Hughes, 2004; Viitala, 2004).
En tredje intressant forskningstradition anlägger ett mer kritiskt
perspektiv på ledarskap och lärande. Även om denna tradition egentligen består av flera olika teoretiska inriktningar, används ibland Critical Management Studies (CMS) (Alvesson & Willmott, 1992) som
gemensam beteckning. Utifrån ett kritiskt perspektiv på ledarskap för
lärande handlar det inte om att hitta det bästa ledarskapet, utan snarare om att ifrågasätta att detta projekt över huvud taget är möjligt eller
ens rimligt. Enligt Alvesson & Svenningsson (2003) är ledarskap i sig
en bräcklig konstruktion som tenderar att upplösas när det sätts under
lupp och vi bör därmed vara försiktiga med att betrakta ledarskap som
en universallösning, vilket ofta framhålls i den mer tekniskt instrumentellt inriktade forskningen. Ett ledarskap som främjar lärande kan
också problematiseras utifrån detta perspektiv. I linje med Kärreman
och Alvesson (2004) kan ett sådant ledarskap tolkas som en dold styrning där man medvetet eller omedvetet producerar den goda medarbetaren genom att stödja sig mot den starka utvecklingsdiskurs som
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präglar dagens arbetsliv. I detta perspektiv blir utbildning och andra
former av kompetensutveckling en del av ett kontrollsystem och medel
för maktutövning.
Ovanstående tre forskningsinriktningar har alla gjort viktiga bidrag
till vår förståelse av ledarskap, men det är tydligt att själva kopplingen
mellan ledarskap och lärande har berörts i relativt liten utsträckning i
jämförelse med ledarskapsforskningen som helhet. På samma sätt finns
omfattande forskning om lärande i arbetslivet, men få studier som uppmärksammat ledarskapets betydelse, mer än att framhålla det som ett
av flera viktiga lärvillkor. En studie som försöker att integrera dessa
två områden för att visa hur ett ledarskap för lärande ser ut i praktiken
är Wallo (2008). Enligt Wallo har chefer stora möjligheter att påverka
medarbetares möjligheter till lärande och detta genom vanliga chefsaktiviteter. En viktig förutsättning är dock att cheferna förstår betydelsen
av lärande och att detta ingår i deras uppdrag, samt att de kan identifiera
den lärpotential som finns i dagligt arbete.
När det gäller olika aktiviteter som chefer kan använda för att främja
lärande gör Wallo (2008) en uppdelning i planerade, delvis planerade
och spontana aktiviteter, vilka skiljs åt beroende på grad av formalisering. Exempel på planerade aktiviteter är sådant som är bestämt på
förhand och ingår i chefens normala arbetsuppgifter och budget. Det
kan handla om att hålla olika typer av samtal med medarbetarna i vilka
lär- och utvecklingsfrågor diskuteras, eller att erbjuda olika typer av
formell utbildning. De så kallade delvis planerade aktiviteterna har en
lägre grad av formalisering och sker inte nödvändigtvis återkommande,
utan mer baserat på de behov av lärande som chefen eller medarbetaren löpande identifierar. Att de kan ses som delvis planerade beror på
att de kopplas till olika typer av lednings-/HR-system i organisationen.
Exempelvis kan en delvis planerad aktivitet vara att chefen ger medarbetaren nya arbetsuppgifter eller gör andra förändringar i dennes tjänst
i syfte att denne skall lära sig eller ta steg i sin utveckling. Den tredje
kategorin är spontana aktiviteter, vilka handlar om sådant som uppstår
i relation till det pågående arbetet och som vanligen har en mer informell karaktär. Exempel på sådana aktiviteter är olika typer av improviserade utbildningsinterventioner där chefen agerar instruktör, eller helt
enkelt att tillsammans med medarbetaren reflektera och diskutera de
problem som uppstår i arbetet.
I relation till dessa aktiviteter och den omgivande kontexten agerar
chefen på i huvudsak tre olika sätt. Wallo beskriver detta som tre olika
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roller – supporter, utbildare och konfronterare – vilka chefen alternerar mellan eller kombinerar beroende på kontextuella faktorer, såsom
arbetsuppgiftens utformning, medarbetarnas attityder, ekonomiska
resurser och den tid som finns till förfogande. Supportern bygger på
relationerna med medarbetarna och försöker på olika sätt att stötta
och uppmuntra deras utveckling. Utbildaren tar istället ett mer aktivt
pedagogiskt ansvar och förmedlar sin egen kunskap till medarbetarna,
eller hjälper dem att själva reflektera kritiskt. Konfronteraren försöker
nå utveckling genom att vara hårda mot medarbetarna och ställa tuffa
krav, och då särskilt vad gäller dem som uppvisar en negativ attityd till
lär- och utvecklingsaktiviteter.
Enligt Wallo kan ovanstående beskrivna aktiviteter och roller kombineras i två typer av ledarskap för lärande, vilka skiljs åt beroende på
om det lärande som chefen vill uppnå är mer anpassningsinriktat eller
mer utvecklingsinriktat (Tabell 1).

Tabell 1: Två typer av ledarskap för lärande (Wallo, 2008, s. 156).

Ett anpassningsinriktat ledarskap förlitar sig huvudsakligen på planerade och delvis planerade aktiviteter, mycket beroende på att chefen ser
lärande som en rationell och planerade process som äger rum under formell utbildning. Den utvecklingsinriktade ledaren har i stället en vidare
syn på lärande som ständigt pågående och naturligt inbäddat i dagligt
arbete. Med detta synsätt har ledaren en bred repertoar av möjliga aktiviteter för att främja medarbetarnas lärande. I stället för att stirra sig
blind på planerade aktiviteter används snarare delvis planerade och
spontana aktiviteter. När det gäller de tre rollerna finns det också skillnader mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat ledarskap.
För den anpassningsinriktade ledaren är fokus att bevara ”status quo”.
Supportern gör detta genom att betona relationerna till medarbetarna
och stötta dem i att bättre behärska sina nuvarande arbetsuppgifter.
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Utbildaren tar i stället ett mer pedagogiskt ansvar genom att lära medarbetarna rätt sätt att lösa arbetsuppgifterna. Konfronteraren ägnar sig
åt att se till att medarbetarna håller sig inom de givna ramarna och att
vara tuff mot dem som inte vill förbättras. För den utvecklingsinriktade ledaren är huvudfokus är i stället att utmana medarbetarna till att
tänka kreativt och kritiskt. Supportern uppmuntrar och peppar medarbetarna att ta utvecklingssteg. Utbildaren ställer frågor för att få medarbetarna att kritiskt reflektera över sina arbetsuppgifter. Konfronteraren
utmanar medarbetaren och pushar denne framåt genom att ställa krav
på utveckling.
När det gäller dessa två ledarskapsinriktningar bör de ses som komplementära, snarare än som varandra uteslutande. Det är inte hållbart
med ett ensidigt fokus på anpassning eller utveckling och därför är dessa
ledarinriktningar lika viktiga. Detta är något som skiljer Wallos (2008)
modell från exempelvis Bass (1985; 2000) syn på transformativt ledarskap som bättre än transaktionellt ledarskap. I de flesta organisationer
ser vi emellertid svårigheter att hitta en bra balans mellan anpassning
och utveckling och häri ligger en utmaning för ledare som vill främja
lärande (Wallo m.fl., 2013).

Avslutande reflektioner
I detta kapitel har hittills diskuterats hur HR-praktiker och chefer kan
leda kompetensförsörjning och lärande. Som vi har sett finns det flera
möjliga aktiviteter som de kan använda sig av. En huvudpoäng är vikten
av att se hur de olika aktiviteter som pågår i organisationer hör ihop
och kan dra nytta av varandra. Utifrån synen på kompetensförsörjning
som en process blir det också tydligt att flera aktörer är involverade och
att det krävs ett samarbete mellan dessa för att skapa ett bra flöde av
kompetens in, i och ut ur organisationen, samt en god lärmiljö där såväl
anpassningsinriktat, som utvecklingsinriktat lärande kan uppstå (Ellström, 2004). HR-arbete i organisationer kan därmed sägas utföras av
en triad bestående av HR-praktiker, chefer, och medarbetare, vilka har
ett gemensamt ansvar för HR-frågor (Werner m.fl., 2012). Här finns
också anledning att beakta fackets potentiella roll i relation till HRarbete i organisationer (Verma, 2005). Även om det tidigt varnades för
att utbredningen av HRM och HRD i organisationer sker på bekostnad
av fackets ställning och utveckling (Guest, 1987), har sådana mönster
inte framträtt i empirisk forskning (Machin & Wood, 2005).
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När vi jämför de aktiviteter som HR-praktiker och chefer kan ägna
sig åt för att organisera och leda kompetensförsörjning och lärande
finns många likheter. Exempelvis är många av de presenterade aktiviteterna tämligen vanligt förekommande i respektive aktörs dagliga
arbete. Det handlar inte så mycket om att åstadkomma mirakel eller
att utöva ett unikt, karismatiskt ledarskap (jfr. Bass, 1985), som om att
faktiskt ha förmåga att identifiera och utnyttja de lärpotentialer som
redan finns i dagligt arbete. För att klara av detta krävs emellertid att
HR-praktiker och chefer har en förståelse för komplexiteten i lärande
som fenomen. Om lärande uppfattas som enbart kopplat till formell
kompetensutveckling, blir repertoaren väldigt begränsad.
De skillnader som finns mellan dessa aktörers arbete är bland annat
att HR-praktiker utövar ett mer indirekt ledarskap än vad cheferna gör
(jfr. Yukl & Lepsinger, 2004). HR-praktikerns roll handlar i huvudsak
om att på strategisk nivå skapa stödsystem som på lång sikt främjar
utvecklingen av en god lärmiljö. Vidare skapar HR-praktiker också de
verktyg som cheferna i sin tur kan använda i den direkta kontakten
med medarbetarna. För HR-praktiker är det därmed viktigt att finnas
som stöd för cheferna och att utveckla chefernas kompetens i lär- och
utvecklingsrelaterade frågor. Ett potentiellt hinder i samarbetet mellan
HR och chefer är om HR-praktiker skapar system som inte motsvarar
de behov, eller kunskapsnivåer som cheferna har, exempelvis genom att
införa nya ”trendiga” HR-begrepp som skapar legitimitet i HR-kretsar,
men som inte bottnar i verksamheten. Risken är då stor att cheferna
inte kan eller vill använda systemen. För cheferna blir deras främjande
av medarbetarnas lärande mycket en operativ fråga, särskilt om de
utgår från spontana aktiviteter i det dagliga arbetet (Wallo, 2008). När
det gäller planerade och delvis planerad aktiviteter är de dock beroende av HR-praktikernas strategiska arbete och det gäller också att det
lärande som cheferna försöker främja kan kopplas till organisationens
övergripande strategier och mål. Ett potentiellt hinder från chefernas
perspektiv är att de frestas att kringgå HR-funktionens riktlinjer för att
det upplevs enklare och därmed missar de samverkansvinster som kan
identifieras genom HR:s breda kunskap om kompetensförsörjningsbehov i organisationen.
Under vilka betingelser kan då ett ledarskap för lärande växa fram?
I figur 1 presenteras en rad interna och externa faktorer som påverkar
kompetensförsörjning (Kock; 2007; Werner m.fl., 2012). På liknande
sätt presenteras i kapitlet också olika villkor för lärande (Ellström,
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2004). Dessa olika faktorer kan inte här redogöras för på något uttömmande sätt, utan de förtjänar snarare ett eget kapitel. Men låt oss ändå
titta på några exempel vilka kan antas ha en betydelse både för HRpraktiker och chefer. När det gäller externa faktorer är kanske den globala ekonomin en av de viktigaste faktorerna i och med det förändringstryck som konjunkturer och konkurrens skapar för organisationer.
När organisationer tvingas ställa om på kort tid får detta konsekvenser
för alla delar i kompetensförsörjningsprocessen. För HR-praktiker och
för chefer är det därmed viktigt att ha förmåga att spana framåt i tiden
och förutse eller i alla fall ana kommande förändringar. På liknande
sätt påverkar också det politiska landskapet organisationers villkor.
Nationell, regional och lokal utbildnings-, och arbetsmarknadspolitik
skapar olika förutsättningar för organisationer att hitta den kompetens
de behöver. Vidare kan fackförbunden också påverka möjligheterna till
att organisera och leda kompetensförsörjning, kanske främst genom de
förhandlingar som hålls i samband med anställningar och avvecklingar
av personal. Om facket vill kan de ställa till stora problem för arbetsgivaren, men de kan också vara en viktig samarbetspartner i utvecklingsfrågor. I relation till facket är också den arbetsrättsliga lagstiftningen
en viktig faktor eftersom den i hög grad påverkar hur organisationer
får bete sig mot sina anställda. Kanske är lagstiftningens inverkan på
kompetensförsörjning tydligast i samband med UT-fasen. Men i och
med att lagstiftning och annat regelverk ändras kan också nya möjligheter för kompetensförsörjning uppstå. Exempelvis har avregleringen
av arbetsförmedlingsmarknaden öppnat upp för olika typer av intermediära organisationer – t.ex. bemanningsföretag – som kan hjälpa organisationer att lösa sina kompetensförsörjningsbehov (Kock m.fl., 2012).
Slutligen kan också den nationella kulturen påverka i så måtto att det
olika länder finns olika förväntningar på hur organisationer ska ledas. I
Sverige är exempelvis konsensusledarskap och medarbetarskap viktigt
och vi fäster relativt stor vikt vid HR-frågor, men så är inte fallet i alla
länder.
Vad gäller interna faktorer har de ofta en mer direkt påverkan på HRpraktiker och chefers arbete med lär- och utvecklingsfrågor. Exempelvis sätter organisationskulturen ”spelreglerna” för vad som anses vara
möjligt och lämpligt att göra. Det kan vara så att lärande inte ses som
något positivt i organisationen eller att medarbetarna helt enkelt inte är
intresserade av att delta i utvecklingssatsningar. Detta skapar problem
för HR-praktiker och chefer eftersom lärande ytterst är medarbetar327
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nas eget ansvar. Det går inte att tvinga fram lärande och oavsett vad
HR-praktiker och chefer gör kan de inte garantera att lärande sker. De
kan endast ”kratta manegen” och genom sitt ledarskap försöka påverka
medarbetarna i rätt riktning. Ytterligare interna faktorer som påverkar är arbetsorganisationens utformning, kanske särskilt hur stort kontrollspann cheferna har, men också organisationens övergripande mål
och strategier, eftersom dessa sätter ekonomiska och tidsmässiga ramar
som HR-praktiker och chefer måste förhålla sig till. Vidare kan även
olika teknologier eller produktionskoncept ha stor inverkan på lär- och
utvecklingsmöjligheter. Exempelvis finns inom så kallad Lean Production metoder för att främja lärande (Liker, 2004). Men på motsvarande
sätt kan också den standardisering som ingår i Lean-konceptet negativt
påverka medarbetarnas handlingsutrymme och möjligheter till utvecklingsinriktat lärande.
Avslutningsvis kan konstateras att organisering och ledning av
lärande är ett område som engagerar såväl forskare och praktiker. För
forskningens del finns det fortfarande mycket kvar att göra. Exempelvis
finns det väldigt få studier av hur HR-arbete ser ut i praktiken, det vill
säga vad HR-praktiker gör på dagarna. Det vore inom HR-forskning
intressant med liknande studier som gjorts av chefers arbete (se t.ex.
Mintzberg, 1973). Ytterligare ett område som behöver belysas mer är
hur organisering och ledning av lärande påverkas av de yttre och inre
kontextuella faktorer. Vidare är det också tydligt att samverkan mellan
HR-praktiker, chefer, medarbetare och fackliga representanter i organisationer studerats i begränsad omfattning. I detta kapitel har företrädesvis möjligheter för HR och chefer att arbeta med kompetensförsörjning fokuserats, men det finns också stort behov av mer kritiska studier
som kan problematisera och ifrågasätta HR och ledarskap som fenomen
och dess påstådda effekter på organisationer (Alvesson & Sveningsson,
2003; Thompson, 2011).
När det gäller eventuella praktiska implikationer bör åter poängteras
att varken den modell för kompetensförsörjning eller de beskrivningar
av ledarskap för lärande som presenteras i kapitlet är tänkta att användas rakt av i praktiken. De behöver självklart anpassas och utvecklas i
enlighet med rådande organisatoriska förutsättningar. Förhoppningsvis kan dock några av de idéer som förts fram i kapitlet skapa underlag
för diskussioner mellan HR-praktiker och chefer kring frågor om ledning av kompetensförsörjning.
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Per Andersson är professor i pedagogik vid Linköpings universitet, verksam inom avdelningen för pedagogik
och vuxnas lärande vid institutionen
för beteendevetenskap och lärande.
Hans forskning handlar framför allt
om validering av vuxnas kunskap och
kompetens. Ett annat forskningsområde är lärares arbete, kompetens och
kompetensutveckling, med fokus på
yrkeslärare och folkhögskollärare.
Han träffade på Per-Erik Ellström
redan som lärare i såväl grundkurser
som forskarutbildningen i pedagogik, och samarbetet med Per-Erik
har främst handlat om forskning
om validering inom ramen för Helix
verksamhet.
Göran Brulin är kvalificerad analytiker på Tillväxtverket och adjungerad
professor vid Linköpings universitet.
Under decennier har jag mött och
även samarbetat med Per-Erik. Tillsammans med Lennart Svensson tog
vi i början av 2000-talet fram antologin Interaktiv forskning – för utveckling av teori och praktik. När alliansregeringen la ner Arbetslivsinstitutet
och vi blev uppsagda från våra professurer och jag stod utan knytning
till universitetsvärlden var han med
och såg till att jag blev adjungerad
vid IEI vid Linköpings universitet.
HELIX blev dessutom initiativtagare
till konceptet ”lärande utvärdering
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genom följeforskning”. Per-Erik stod
som värd och inbjudare till det inledande forskarmötet kring konceptet,
ett koncept som har influerat utvärdering och kunskapsbildning i interaktion med praktiker både i Sverige
och EU. Det innebar att jag i samarbete med Lennart Svensson gick in
i mitt mest produktiva decennium
med ett flertal böcker och artiklar,
stort tack Per-Erik!
Ingmunn B. Eidskrem er utdannet
sosiolog fra universitetet i Bergen
(Norge) og arbeidet med læring i
og for arbeidslivet samt betingelser for å styrke læringen i små og
mellomstore bedrifter. Faglig sett
har han arbeidet i skjæringspunktet
mellom arbeidsmarked, læring og
organisasjon. I 1994 ble han ansatt i
daværende NVI (Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt), senere
Vox. Arbeider nå ved NTNU, (Norges teknisk-naturviten-skapelige
universitet), Institutt for voksnes
læring og rådgivningvitenskap. PerErik Ellström var førsteopponent i
hans doktordisputas i 2007. Etterpå
har de hatt jevnlig kontakt, særlig i
tilknytning spørsmål om integrering
av formell og uformell læring, men
også delt vitenskapsteoretisk syn.
Per-Erik Ellström har vært en viktig
inspirasjonskilde.
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Kerstin Ekberg. Professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid
Hälsouniversitetet, Linköpings
universitet samt vid Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland.
Forskningsledare vid HELIX Vinn
Excellence Centre, Linköpings universitet. Hennes forskningsinriktning fokuserar på hälsa i arbetslivet
och förutsättningar för att främja
arbetsrelaterad hälsa. En särskild
forskningsinriktning är relaterad till
frågor om arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett mångvetenskapligt
perspektiv. Hon har samarbetat
med Per-Erik Ellström redan under
CMTO-perioden (Centrum för
studier av Människa, Teknik och
Organisation) och därefter i HELIX.
Samarbetet har stimulerat insikten
och utvecklingen av forskning om
den nära relationen mellan lärande
och hälsa i arbetslivet.
Jörgen Eklund. Min forskningsinriktning är arbetsvetenskap, ergonomi
och kvalitet utifrån min grundutbildning som civilingenjör. Efter ett
tiotal år då jag arbetat med arbetsmiljöfrågor i industrin och disputerat
i England sökte jag mig till universitetsvärlden. Fram till år 2008 var
jag verksam som forskare, lektor och
professor vid Linköpings universitet,
och därefter vid KTH. Under alla år
har jag arbetat flerdisciplinärt, med
bl.a. MTO-frågor, produktionsutformning, arbetsorganisation och
förändringsarbete. Jag träffade Per345

Erik 1987 i samband med ett nybildat
arbetsvetenskapligt nätverk i Linköping. Sedan dess har vi haft ett omfattande samarbete. Under 1990-talet
arbetade vi tillsammans i Centrum
för studier av Människa, Teknik och
Organisation, och därefter i HELIX
VINN Excellence Centre, något som
fortfarande pågår.
Mattias Elg är professor i Kvalitetsteknik vid Linköpings universitet
och föreståndare vid HELIX VINN
Excellence Centre. Idag kretsar hans
forskning främst kring förändringsledning och mätetalsbaserad styrning
och utveckling. Forskarbanan inleddes med doktorandstudier på Kvalitetsteknik och Centrum för studier
av Människa, Teknik och Organisation (CMTO) där Mattias deltog i
ett projekt om ledarskap i teambaserad organisation tillsammans med
bl.a. Per-Erik. Mattias har sedan
starten av HELIX VINN Excellence
Centre varit involverad i ett flertal
forskningsprojekt som bedrivs i nära
samverkan med industri och offentlig
sektor
Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och
lärande, Linköpings universitet.
Hon är också anknuten till HELIX
VINN Excellence Centre vid samma
universitet. Hennes forskningsintressen omfattar frågor om organisering,
ledning, innovationer, förändring,
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jämställdhet och genus i organisationer. Anna kom i kontakt med Per-Erik
Ellström 1998 då han var föreståndare
för CMTO, Centrum för studier av
människa, teknik och organisation.
Per-Erik var projektledare för CMTOprojektet ”Ledarskap i teambaserad
organisation – i mötet mellan funktion
och process” där Anna först blev projektmedarbetare och från 1999 doktorand med Per-Erik som huvudhandledare, Elisabeth Sundin som biträdande
handledare. Per-Erik är också forskningsledare inom den avdelning där
Anna är verksam.
Göran Goldkuhl är professor i informatik vid Institutionen för Ekonomisk
och Industriell utveckling, Linköpings universitet. Göran har ett brett
forskningsintresse som innefattar: 1)
samspel mellan organisering, kommunikation, bruk av IT-artefakter och
människors förståelse; 2) verksamhetsutveckling och förändringsarbete
(utveckling av problemförståelse, innovation och design, policyrealisering,
effektvärdering); 3) verksamhetsinriktad design och utvärdering av IT-artefakter, särskilt inom offentlig sektor;
4) kvalitativ och pragmatisk forskningsmetod med användning av handlingsteori och praktikteori. Göran
deltog som en av tre forskningsledare
i Centrum för studier av Människa,
Teknik och Organisation (CMTO)
och samarbetade då nära med Per-Erik
i ledning av denna forskningsorganisation samt i flera forskningsprojekt.
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Maria Gustavsson är biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för
beteendevetenskap och lärande, och
forskare vid HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet.
Hennes forskning rör lärande i arbete
(arbetsplatslärande) samt förändringsoch utvecklingsarbete i olika organisationer. Aktuell forskning inbegriper
även lärande i relation till hälsofrämjande på arbetsplatser. Per-Erik var
Marias huvudhandledare och hon
disputerade 2000 med avhandlingen
Potentialer för lärande i processoperatörers arbete. Därefter har Per-Erik
och Maria samverkat i olika forskargruppskonstellationer både inom
Centrum för studier av människa,
teknik och organisation (CMTO) och
HELIX VINN Excellence Centre,
Linköpings universitet.
Anders Hallqvist är lektor på avdelningen för pedagogik och vuxnas
lärande vid Linköpings Universitet.
Disputerade 2012 vid samma lärosäte
med Per-Erik Ellström som handledare. Min grundutbildning har jag
inom religionsvetenskap och pedagogik. Det var Gunnar Sundgren, då
professor i pedagogik vid Mälardalens Högskola, som agerade mäklare
när jag fick kontakt med Per-Erik
Ellström 2004. Den gemensamma
nämnaren var ett intresse för yrkesval
och arbetsmarknadsfrågor. Jag blev så
småningom anställd som doktorand
när forskningsprogrammet HELIX
startade 2007 och gör idag en del av
min tjänst som forskare på HELIX.
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Glenn Hultman professor i pedagogik
och för närvarande professor i pedagogiskt arbete vid lärarutbildningen
i Linköping, avdelningen för pedagogik och didaktik (PeDi). Per-Erik
Ellström och jag arbetade med våra
avhandlingar och disputerade i början av 1980-talet, en period hade vi
rummen bredvid varandra i en av
barackerna som låg vid Sveagatan i
Vasastaden i Linköping. Ett starkt
intresse, förutom forskning, som
vi odlade var den typ av organisationsdynamiska konferenser som
utvecklats vid Tavistock institute of
Human Relations i London, England och som vi anpassade till våra
utbildningar inom universitetet.
Steen Høyrup er cand.psych. (Københavns Universitet), og lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse
og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Forskningsinteresser er Workplace
learning og innovation/ Medarbejderdreven innovation på arbejdspladser. Høyrup har publiceret bøger
ogartikler inden for disse felter.
Per-Erik Ellström og Høyrup mødtes i 2002 i to forsker netværk om
Workplace learning: LAL-netværket
(Læring i ArbejdsLivet), initieret af
forskere ved Danmarks Pædagogiske
Universitet, København, og SATAnetværket: Samarbejdsprogrammet
för arbetslivsforskning i Europa
mellem CO, CTO, SACO og Arbetslivsinstitutet i Sverige. P-E. E. og
SH arbejdede sammen om forskning

inden for feltet, og netværkene publicerede: Antonacopoulou, E. et al.
(2006) Learning, working and living
(Palgrave Macmillan), hvor Per-Erik
skrev ”Two logics of learning”, og
Boud, D. et al. (2006) Productive
Reflection at Work, (Routledge),
hvor Per-Erik skrev ”The meaning
and role of reflection in informal
learning at work.”
Christian Helms Jørgensen Mit forskningsfelt er uddannelsesplanlægning og læring i arbejdslivet og i
erhvervsuddannelse (yrkesutbildning). Allerede som doktorand
havde jeg stor glæde af Per-Eriks
både teoretiske og praktisk orienterede arbejde med læring i arbejdslivet og kompetenceudvikling. I en
årrække har vi haft et produktivt
samarbejde mellem vores forskerskoler med seminarer på skift
mellem institutionerne. Per-Erik
bidrog som ressourceperson og
forfatter i vores store danske forskningsprojekt om læring i arbejdslivet 2001–2005. Jeg ser frem til
i de kommende år at samarbejde
med professor emeritus Per-Erik
Ellström i et større komparativt
forskningsprojekt om de nordiske
erhvervsuddannelser.
Henrik Kock är docent i pedagogik
vid institutionen för beteendevetenskap och lärande och studierektor för forskarskolan vi HELIX
VINN Excellence Centre. Mina
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forskningsintressen handlar om
lärande och kompetensförsörjning
i arbetslivet, ledarskap, verksamhetsutveckling och organisatorisk
förnyelse. Efter att ha arbetat som
lärare, personalutbildare och konsult
sökte jag mig i början av 1990-talet
mot Linköpings universitet. Till en
början som vikarierande adjunkt
i sociologi, därefter antagen som
doktorand i pedagogik med PerErik som huvudhandledare. Under
doktorandtiden var jag knuten till
Centrum för studier av människa,
teknik och organisation (CMTO)
och har sedan dess haft ett omfattande och fruktbart samarbete med
Per-Erik, inte minst inom ramen för
HELIX.
Magnus Klofsten och Erik Lundmark
båda författarna har det gemensamt
att de samarbetat med Per-Erik
inom ramen för HELIX, Magnus
som professorskollega och Erik som
doktorand och postdoc. Magnus
hade emellertid kontakt med PerErik redan i slutet av 1990-talet, då
i egenskap som ledare för Centrum
för Innovation och Entreprenörskap,
en verksamhet som Magnus fortfarande leder. Magnus forskning
handlar främst om tidiga tillväxtoch utvecklingsprocesser i olika
former av verksamheter, utbildning
och träning i entreprenörskap samt
regional utveckling i allmänhet.
Erik är numera verksam som lektor
vid Macquarie University i Sydney

i Australien där han studerar hur
rörlighet, av människor, idéer och
kunskap, påverkar entreprenöriella
processer i befintliga organisationer.
Han undervisar inom strategi och
management vid universitetets mastersprogram.
Arvid Löfberg professor emeritus,
Institutionen för pedagogik och
didaktik, Stockholms universitet med ett intresse för forskning
kring mänsklig kunskapsbildning under olika livsbetingelser
inom bl.a. arbetsliv och boende.
Vid dåvarande Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
initierade jag forskningsseminariet
”Miljöpedagogik och kunskapsbildning” i början av 1980-talet. Det var
verksamheter med utgångspunkt i
detta seminarium som ledde till närmare kontakter med Per-Erik, vilket
tog sig uttryck i bl.a. gemensamma
seminarier, deltagande i betygsnämnder, gemensamt redaktörskap
tillsammans med professor emeritus Lennart Svensson för ett tema
nummer av tidsskriften Pedagogisk
forskning i Sverige med fokusering
på arbetslivspedagogiska frågor.
Peter Nilsson fil.dr. och universitetslektor i pedagogik, disputerade
vid Umeå universitet år 2005 på
en avhandling om ledarutveckling
i svenskt arbetsliv med Per-Erik
Ellström som inbjuden opponent.
Per-Erik och hans forskargrupp
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”Pedagogik i arbetsliv och utbildning” samt HELIX-miljön var också
avgörande faktorer till varför jag
sökte en tjänst och började arbeta
vid Linköpings universitet hösten
2006. Där har jag under Per-Eriks
ledning haft möjlighet att fördjupa
mina forskningsintressen som rör
ledarskap, ledarskapsutveckling,
human resource development
(HRD), samt att överbrygga glappet
mellan forskning och praktik inom
HR-området.
Elisabeth Sundin är professor
em. vid Linköpings universitet. Hon var tidigare professor vid Arbetslivsinstitutet och
Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. Hennes forskning handlar numera framförallt om organisatoriska förändringar av olika slag
vilket också är hennes ansvarsområde inom HELIX VINN Excellence
Centre. Då Per-Erik Ellström erbjöd
henne att ingå i HELIX’ professorsgrupp hade de tidigare suttit i
samma bedömningsgrupp hos ett
forskningsråd, handlett tillsammans
och också genom sina delade forskningsintressen stött på varandra i
olika vetenskapliga sammanhang.
Lennart Svensson är professor emeritus i Pedagogik vid Lunds universitet, där han varit professor
sedan 1986. Dessförinnan var han
forskare vid Göteborgs universitet
och HSFR. Han har särskilt forskat

om högskolestuderandes studier
och lärande i Sverige inom några
olika ämnesområden, lärandemiljöer i företag i Europa, kulturmöten i Indien samt språkets roll vid
kunskapsbildning. Han är en av
grundarna till den fenomenografiska forskningsinriktningen och har
utvecklat forskningsmetodologin
kontextuell analys. Tillsammans
med Per-Erik Ellström och Arvid
Löfberg var han redaktör för och
skrev bidrag i ett specialnummer av
Pedagogisk forskning i Sverige om
Arbetslivspedagogik 2005.
Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet.
Forskningen har handlat om utvecklingsarbetet i olika sammanhang
– lokalt, regionalt och nationellt.
Fokus har varit på hur utvecklingsarbetet kan bli mer hållbart, det vill
säga leda till långsiktiga effekter.
Under lång tid har jag samarbetet
med Per-Erik Ellström. Våra ämnen
och forskningsansatser har varit
lätta förena och perspektiven har
berikat varandra. För min del har
Per-Eriks teorier om utvecklingsinriktat lärande blivit en viktig pusselbit i teorier om öppna lärprocesser
samt samspelet mellan organisatoriska förändringar och institutionella villkor.
Camilla Thunborg är docent och
universitetslektor vid Stockholms
universitet och intresserar sig för
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frågor om vuxnas lärande i olika
sammanhang som t.ex. arbetsliv,
högre utbildning och digitala miljöer. Camilla var doktorand och
hade Per-Erik som handledare under
1990-talet. Fram till 2001 arbetade
hon i flera projekt med Per-Erik som
forskningsledare. Hon disputerade
1999 med avhandlingen: Lärande
av yrkesidentiteter – en studie av
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Malin Tillmar är biträdande professor i Företagsekonomi vid
Linköpings universitet samt biträdande föreståndare för HELIX
VINN Excellence Centre. Hennes
forskning handlar framförallt om
förutsättningar för entreprenörskap
i olika organistoriska kontext, ibland
ur ett genusperspektiv. Socialt entreprenörskap i olika samhällssektorer,
samarbete mellan småföretagare i
Östafrika, liksom entreprenörskap
i och genom svensk offentlig sektor
hör till de empiriska sammanhang
där Tillmar studerat entreprenörskapets organisering. Tillmars intresse
för interaktiv forskning förde henne
mot HELIX då forskningscentret
startade, och det var där hon träffade
på Per-Erik.
Andreas Wallo är universitetslektor
i pedagogik vid Linköpings universitet och tillhör avdelningen för
pedagogik och sociologi. Andreas
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är också knuten till HELIX VINN
Excellence Centre. Andreas forskningsintressen rör HRM- och
HRD-frågor som ledarskap, för
ändring och lärande. Vid sidan av
sin forskning undervisar Andreas
bland annat på kandidatprogrammet i personal- och arbetsvetenskap, masterprogrammet i HRM/
HRD, psykologprogrammet, samt
på fristående kurser i pedagogik.
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