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Skugga en kollega 

Hållbara former för kompetensutveckling 

Hur hittar man hållbara former för kompetensutveckling? Idén med projektet Skugga en 

kollega - Kollegor på tvärs var att genom nära granskning av en kollegas/verksamhets arbete 

ge tillfälle och utrymme för möten med nya arbetssätt, reflektion, nya perspektiv på egen 

verksamhet och den enskildes kompetensutveckling. 

Under höstterminen 2010 genomförde Lunds universitets bibliotek, Bibliotek och IT vid 

Malmö högskola och KUBIS Köpenhamn ett gemensamt pilotprojekt för att pröva om 

skuggning kan vara en hållbar form för kompetensutveckling. Projektet avslutades med ett 

seminarium i januari 2011. Projektet finansierades av Kungliga biblioteket. 

Skuggningen enligt denna projektidé bestod i att medarbetare individuellt besökte ett av de 

andra deltagande biblioteken för att följa en kollega med samma arbetsinriktning under cirka 

en vecka. Skuggningen kunde också utformas så att man granskade en verksamhet och då 

följde olika personer i detta. Sammanlagt tolv medarbetare från de olika organisationerna 

genomförde en skuggning i ett annat bibliotek  

Syfte 

 

Det främsta syftet med projektet var att såväl de enskilda medarbetare som deltog i projektet 

som de deltagande organisationerna skulle utveckla en större medvetenhet om sin kompetens, 

behovet av ny kompetens och om hur man kan höja kompetensnivån. 

Syftet var också att utöka samarbetet mellan högskolebibliotek inom Öresundsregionen för att 

omfatta också kompetensutveckling. Projektet gav möjlighet att ta till vara de stora fördelarna 
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med att kunna verka både över nationsgränser och mellan högskolebibliotek i olika storlek 

och med olika organisation. 

Ytterligare ett syfte var att utveckla hållbara former för skuggning i en fortlöpande 

kompetensutveckling. 

Det kollegiala lärandet där vi drar nytta av varandras spetskompetens och beaktar inverkan av 

faktorer som att vi har olika kulturer, organisationer och prioriteringar är ett viktigt verktyg i 

organisationsutveckling. Vi kan våra egna arbetsplatser och är skickliga inom våra respektive 

arbetsområden. Men genom att lämna den kända professionella vardagen för en annan 

arbetsplats med annorlunda organisation av arbetet har vi möjlighet att lära oss mer, inte bara 

om hur man gör på den nya arbetsplatsen, men också hur man skulle kunna göra annorlunda 

och förändra på den egna arbetsplatsen. Och genom att ta emot en kollega uppmuntras man att 

reflektera över sina egna arbetssätt och metoder, både på individnivå och på gruppnivå. 

Skuggning kan därför vara en metod för att bryta mönster och reflektera över förhållningssätt 

och medarbetarskap, vilket kan inleda ett förändringsarbete. 

Problemställning 

Vi ville undersöka om skuggning är en form för kompetensutveckling där såväl de enskilda 

medarbetarna som organisationerna kan utveckla en större medvetenhet om sin kompetens, 

behovet av ny kompetens och om hur man arbetar med kompetensutveckling. 

Vi ville också utöka samarbetet mellan högskolebibliotek inom Öresundsregionen till att 

omfatta också kompetensutveckling, och ta till vara de stora fördelarna med att kunna verka 

både över gränserna och mellan högskolebibliotek i olika storlek och med olika organisation. 

Metoder 

Projektet utvärderades med kvalitativa metoder.  

De skuggande medarbetarna reflekterade över sin skuggning i en blogg 

(http://skuggaenkollega.wordpress.com/) och efter projektets avslutning analyserades 

bloggposterna.  

Vid det avslutande seminariet hölls gruppdiskussioner där projektledarna lyssnade och 

antecknade. Detta blev en del av utvärderingen.  

Två enkäter med öppna frågor utformades. Den ena skickades till handledare och den andra 

till de chefer som antingen skickat iväg en medarbetare eller tagit emot en skugga.  Samtliga 

chefer besvarade sin enkät, medan drygt hälften av handledarna besvarade sin. 

Projektbloggen 

Syftet med bloggen var att ge deltagarna ett forum för reflektion.  En del deltagare skrev flera 

och ibland omfattande inlägg, andra var mer kortfattade. Men alla skrev både om sina 

konkreta upplevelser och reflekterade kring nya erfarenheter, kring de processer och 
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företeelser som var annorlunda än på den egna arbetsplatsen. Av bloggen framgår också att 

skuggor och handledare diskuterade och jämförde sina arbetsmetoder.  

De danska deltagarna sammanfattade efter slutseminariet sina viktigaste intryck och 

erfarenheter, och vad man eventuellt kan gå vidare med såväl på individ- som 

organisationsnivå. 

De svenska deltagarna reflekterade också över vad de kan ta med sig tillbaka till den egna 

arbetsplatsen och arbeta vidare med, men enbart individuellt. 

De tre dagarna gav mig många tillfällen att häpna över hur samma arbete kan 

organiseras på olika sätt, men de gav mig också möjligheten till att tänka över vad jag 

kan göra för att få mitt arbete med databasunderhåll att fungera bättre.  

Många skrev om sitt lärande, hur de upplevde att konfronteras med andra arbetsmetoder, 

andra arbetsplatskulturer. 

Læringsprocessen er iblandt frustrerende, smertefuldt, anstrengende og besværligt, 

men også perspektiv udvidende, givende og udviklende. Nemt er det ikke at holde 

egne og andres rutiner og vaner ud i strakt arm til beskuelse og bedømmelse. På den 

anden side er risikoen højst, at man ender med at blive klogere.   

I analogi med det gamla ordspråket om delad glädje avslutar jag med att konstatera att 

delad erfarenhet är dubbel erfarenhet. 

Ett ord som förekommer i många bloggposter är “samtal” och samtalets betydelse för 

lärandet. Granberg (2009) betonar dialogen som ett viktigt verktyg för lärande, både den 

enskildes lärande och det kollektiva lärandet. 

Ett annat verktyg som har mycket stor betydelse för vuxnas lärande är reflektion. Reflektion 

är att ta ett steg tillbaka och få perspektiv på en situation eller företeelse, sätta den i sitt 

sammanhang och infoga i sin egen förståelse. Den kritiska reflektionen är en vidareutveckling 

som innebär att man problematiserar både sin egen förförståelse och erfarenhet och den nya 

situationen eller företeelsen i ett sammanhang (Granberg, 2009).   

Reflektioner under det avslutande seminariet 

Alla medarbetare som hade skuggat och en hel del av handledarna kom till det avslutande 

seminariet, som innehöll samtal och utvärdering i grupper om 6-8 personer och korta muntliga 

rapporter och reflektioner från några av deltagarna.  

I gruppsamtalen framkom en rad synpunkter på projektet. Bland de positiva åsikterna 

nämndes följande: 

● Bra att få ta del av en annan kultur och kontext 

● Skuggningen krävde inte stora förberedelser för handledaren, då den som skuggade 

redan hade en stor förförståelse (i jämförelse t ex med att ha en praktikant) 
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● När man var skugga fick man koncentrera sig på att följa ett flöde, ett känt arbete - det 

var inte som att vara “ny på jobbet” och behöva orientera sig på alla plan i en ny 

situation 

● Restiden - de som åkte iväg på skuggningsturer fick ett utrymme i sin vardag de 

annars inte hade, att använda till reflektion eller annat 

● Som handledare fick man tillfälle till att kritiskt granska sin egen organisation  

(“Varför gör vi såhär?!”) och sitt eget arbete 

● För handledaren påminner det om att ha en “kritisk vän” 

● Bra att man kunde delta antingen som handledare eller skugga. Upplevde man att man 

inte hade tid och utrymme att åka iväg utan valde att vara handledare “hemmavid” var 

erfarenheten ändå att det gav mycket 

● Man lär sig i detaljerna, i samtalet 

● Den som skuggar kan låta idéer växa 

 

De negativa erfarenheterna var få. Några av skuggorna upplevde att deras program varit 

alltför späckat och en angav att det skulle ha varit bra med mer tid för reflektion.  

Flertalet av deltagarna som skuggat hade redan delat med sig av sina erfarenheter i bloggen. 

Vid seminariet ställdes därför frågan till handledarna om hur de upplevt projektet och sina 

insatser. Förutom några av de redan nämnda positiva erfarenheterna av att vara handledare 

betonades också projektaktivitetens nätverksbyggande karaktär. Erfarenhetsutbytet som fick 

en framträdande plats nämndes också just av handledarna - samtidigt som de visade sitt eget 

arbete och sin arbetsplats fick de feedback från en kollega från en annan organisationskultur.  

I gruppsamtalet sades också att formen upplevts som bra och att utbytet varit jämlikt. Den ram 

som projektet utgjort, med matchningar, inledande gemensam träff och avslutning, hade 

skapat en bra plattform för skuggningsverksamheten enligt deltagarna. Någon hade erfarenhet 

av uppdelad skuggning (3+2 dagar) vilket gjorde det lättare att skapa arbetsutrymme och gav 

bearbetningstid mellan tillfällena. 

Deltagarna var också överens om att man ville se en vidareutveckling av skuggningsmetoden i 

ett regionalt samarbete. Vidare bör skuggningen ske i formaliserad form för att fungera och få 

en ordentlig spridning. 

Enkätundersökningen handledare 

Det gjordes två enkäter, en som vände sig till handledare och en som vände sig till chefer och 

personalansvariga. Enkäten till handledarna besvarades av tolv personer. Skuggningen hade 

haft olika former, några handledare hade en skugga bredvid sig i alla arbetsuppgifter under 

hela perioden, andra hade planerat in “särskilt intressanta” arbetsuppgifter för skuggningen 

och kanske delat handledarskapet med en eller två kollegor. I några fall hade handledarna 

varit så många att varje handledare träffade sin skugga en halvdag eller en dag.  

Samtliga handledare som har svarat på enkäten är positiva till att bli skuggade av en kollega  

Mycket lärorikt och inte minst mycket trevligt! 
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Det var intressant att kunna jämföra arbetssätt, organisation och verksamheter. Det 

blev en blandning av ”högt och lågt” från utvecklingsarbete till praktiska detaljer. 

Det var lärorikt och positivt. Jag hade hand om en skuggande kollega bara en halv dag, 

och visade mest olika delar av mitt arbete och vårt bibliotek, och vår ”skugga” 

berättade om motsvarande delar av sin arbetsplats. 

Enkäten innehöll en fråga om hur arbetssituationen påverkats. Här skiljer sig svaren åt, 

eftersom situationen för handledarna skiftade. För de handledare som haft en skugga bredvid 

sig under hela perioden påverkades arbetssituationen eftersom det tog tid att förklara och visa, 

men flera påpekade att det samtidigt var positivt att diskutera och jämföra, och att få ett 

utifrånperspektiv. Även för de handledare som planerat skuggningen påverkades 

arbetssituationen. De handledare som haft kortare besök upplevde inte att arbetssituationen 

påverkats. 

Jag gjorde mina vanliga arbetsuppgifter och min skugga fick hänga med. Hann lite 

mindre än normalt, men lärde mig som sagt mycket istället. Valde att läsa mail etc när 

jag kommit hem istället. 

Jag fick ständigt ifrågasätta mitt eget handlande och tänkande 

Det gick åt en del tid till att ge en introduktion till biblioteksorganisationen, för att 

göra resten av dagen begriplig kan en introduktion vara viktig. Vi tittade även på en 

del praktiskt löpande arbete, där min ”skugga” fick se hur vi arbetar i praktiken med 

olika uppgifter. När man är skuggad är det svårt att jobba på samma sätt som man 

brukar- för man berättar ju samtidigt om vad det är man gör och varför.  Man får räkna 

med att ha gott om tid för ”skuggan” och låta frågor och diskussion få utrymme, så att 

skuggningen blir meningsfull. 

Många tyckte att arbetsplatsen påverkades positivt. 

Då mina kollegor träffade skuggan utbytte även de erfarenheter och idéer, så det var 

positivt. Sedan fanns det tyvärr ingen plats för skuggan att sitta på hos oss vilket hade 

gett henne möjlighet till lite andrum och till att kanske skriva på skuggbloggen. 

Mycket positivt! Det var en nyfiken och positiv kollega, som också gärna delade med 

sig av sina erfarenheter och av arbetet på sin arbetsplats. 

Enkäten innehöll också en fråga om handledarna tyckte sig ha fått kunskaper och/eller 

erfarenheter och kontakter:  

Den bästa erfarenheten är insikten om att allt kan göras på olika sätt 

Jag jobbar bl a med kompetensutvecklingsfrågor och tycker jag fick bra erfarenheter 

med mig från skuggningen. Ett bra verktyg för kompetensväxling, 

verksamhetsgranskning, personlig utveckling och nätverkande. 



6 
 

Detta är ett MYCKET bra sätt att knyta kontakter och få idéer och nya intryck. På sikt 

är detta kanske också nyttigt i ett strategiskt perspektiv, i en framtid med ökad kontakt 

mellan verksamheter med snarlikt innehåll. 

Som tidigare nämnts var alla handledare som besvarade enkäten positiva till att ha tagit emot 

en kollega, och även om deras arbetssituation påverkades i olika grad, var de överens om att 

det var givande. Precis som skuggorna uppskattade många handledare att diskutera sitt arbete 

med en kollega som har ett utifrån-perspektiv. Handledarna fick dock inte samma möjligheter 

till reflektion som skuggorna, i synnerhet i de fall där man hade hög arbetsbelastning eller tog 

emot kollegan en kortare tid.  

Alla förefaller ha fått tillräckligt med stöd från sina chefer och från projektledningen. Men de 

som inte deltog i projektets kick-off hade inte alltid fått tillräckligt med information om 

projektet och dess genomförande  

Enkätundersökningen chefer och arbetsledare 

 

Enkäten till chefer och arbetsledare skickades ut till nio personer varav sex svarade. Det var 

chefer både för medarbetare som skuggat och chefer för handledare som tagit emot en skugga. 

Eftersom frågorna var öppna och svaren väl kompletterar varandra, redovisas de fullständiga 

svaren, uppställda efter frågorna.  

Chefer för medarbetare som skuggat kände i mer eller mindre hög grad till vad medarbetaren 

lärt sig och fått för erfarenheter. Några hade följt bloggen Skugga en kollega – kollegor på 

tvärs. 

Det fanns förväntningar på vad medarbetarnas erfarenhet och nätverkande kunde tillföra den 

egna organisationen. 

Nya idéer, nya kontakter, inspiration för den enskilde medarbetaren. Jag tror det tillför 

något till hela arbetsplatsen, inte bara till den skuggande medarbetaren. 

Jeg synes at det bör väre et absolut must at man af og til kommer udenfor sin egen 

organisation. Når man kommer hjem igen betragter man hverdagen en lille smule 

anderledes og har forhåbentlig både fået inspiration og bekräftelse. 

Också de chefer som tagit emot en medarbetare från en annan organisation var överlag 

positiva.  

 

Det var mycket positivt! Man får anledning att reflektera över sin egen praktik och 

verksamhet. Man fundera på varför vi gör på det ena eller andra sättet. Och i det 

dagliga småpratet och kafferumsdiskussionerna tror jag vi alla lärde oss något. Man 

frågade skuggan om allt möjligt; ”hur gör ni med…” 

Mere arbejde :)  Men også givende samtaler og diskussioner udfra praksis 
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Ja bestemt. De ”skuggande” var meget vidende og udviklede viden under besøget, i 

samarbejde med os, som vi skal forsøge at atbejde videre med, dvs. fastholde i vor 

katalog. 

Men det förekom även kritik mot upplägget av pilotprojektet. 

Det blev nog mer en överenskommelse mellan skuggan och den skuggade. Jag tror vi 

hade tre olika varianter av skuggning här; en ”riktig” skuggning, en andra variant där 

skuggan plockade ut det som intresserade och valde bort det andra och en tredje som 

fungerade mer som ett studiebesök där den skuggade gjorde upp programmet. 

I stort har det fungeret godt. Men jeg synes at det er helt nödvendigt at präcisere 

begrebet skuggning og enes om en definition. Nogle af dem, der kom på besög hos os 

havde meget höje forventninger om at kunne plocka det mest interessante og at vi 

skulle tilrettelägge dagen efter skuggans behov. Det er ikke skuggning. En skugga 

följer med rundt og man skal ikke behöve at lave särligt program eller ändre sin 

hverdag fordi man har en skugga. 

Samtliga som besvarade enkäten var överens om att det är en form av kompetensutveckling 

att arbeta vidare med. 

 

Ja, det er en rigtig god ide. Den største hindring er, at det er svært at undvære de 

pågældende medarbejdere i det daglige arbejde, da alle medarbejdere er meget 

pressede for tiden. 

Ja, absolut! Jag tycker alla medverkande har varit positiva. Det är skillnad på att 

återkommande följa rutiner och arbetsorganisation under en period och att gå en 

målinriktad kurs i syfte att lära sig ett verktyg eller en metod. Man hinner reflektera 

över det man varit med om så att man kan följa upp bättre när man träffas igen. 

I stort sett var man också överens om en vecka var en lagom period och att det är positivt att 

vidareutveckla det regionala samarbetet.  

På frågan om vilka förutsättningar som är nödvändiga påtalade flera behovet av tydlighet, 

både vad gäller förväntningar och ekonomiska ramar. 

 

Diskussion 

Samtliga deltagare var överlag positiva till skuggningsprojektet, men det framkom även 

kritiska synpunkter på genomförandet och konkreta förbättringsförslag. 

I bloggen har alla deltagare både skrivit om sina konkreta upplevelser och reflekterat kring 

nya erfarenheter, kring de processer och företeelser som är annorlunda än på den egna 

arbetsplatsen. Av bloggen framgår också att skuggor och handledare diskuterat och jämfört 

sina arbetsmetoder.  Många har också kommit in på sitt eget lärande. 



8 
 

Det kan vara svårt att hitta lämplig kompetensutveckling för vår profession, särskilt gällande 

områden vars utförande i hög grad är beroende av så kallad Tyst kunskap. Exempel på sådana 

arbetsområden är fjärrlån och katalogisering. Flera projektdeltagare nämnde att de länge 

önskat kompetensutvecklingsmöjligheter inom dessa områden, men inte hittat något relevant. 

Skuggning av kollegor på andra bibliotek utom sin egen organisation är en förhållandevis 

billig aktivitet som ger mycket för pengarna. Utifrån deltagarnas kommentarer på bloggen, i 

enkätsvar och på utvärderingsseminariet ser vi att vinsterna ligger både på individ- och 

organisationsnivå. Den enskilde har ofta både fått nya kollegiala kontakter och i vissa fall 

också fått möjligheter till personlig utveckling i samband med skuggningsaktiviteterna. 

Skuggningarna har också lett till att rutiner ändrats och frågor gällande utförande och 

utveckling aktualiserats på de deltagande biblioteken. 

I vissa fall fick den som skuggade träffa och följa flera personer, i stället för att följa en enda 

individ. Det berodde delvis på att skuggan var intresserad av en verksamhet som sådan, inte 

av att den individuella skuggningen. Det ledde i vissa fall till att skuggningen blev ytligare 

och bredare. I ett fortsatt projekt bör man fokusera på en individinriktad skuggning.  

Det genomförda pilotprojektet har också visat att ramen runt skuggningen var betydelsefull. 

Både det inledande och det avslutande seminariet fyllde en viktig funktion och bloggen var ett 

viktigt verktyg som främjade medarbetarnas reflektion. 

Chefens och ledningens uppmuntran till medarbetarna att delta verkar vara viktig. Genom att 

ledningen visar intresse får aktiviteten förankring på arbetsplatsen.   

Målen med projektet uppfylldes. Vi fann att skuggning är en form av kompetensutveckling 

som bidrar till ny kunskap och utveckling både för den enskilda medarbetaren och 

arbetsplatsen. Projektet gav också nätverkskontakter gällande fortbildning mellan 

storleksmässigt och organisatoriskt olika högskolebibliotek samt över Öresund. Ytterligare ett 

mål var att utveckla hållbara former för skuggning i ett fortlöpande kompetensarbete. Med 

utgång i utvärderingen av pilotprojektet har projektgruppen tagit fram ett förslag för ett 

fortsatt regionalt samarbete med skuggning, vilket kommer att presenteras och förankras inom 

det närmaste.  
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