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Abstrakt 

En av de viktigaste nycklarna till en lärande organisation, är teamlärande. Samarbetar och 
arbetar de anställda tillsammans så överstiger det den enskildes kunnande. Facilitatorer 
arbetar med förändringsprocesser där de anställda utmanas och coachas mot att samverka 
aktivt för att tillsammans bilda en lärande organisation, där ett mål med processen är att leda 
organisationer mot att fortlöpande vilja eftersträva förbättringar med andra ord bli en lärande 
organisation. Det har visat att det finns en viss problematik kring att skapa grupper som 
frambringar förutsättningar för lärande och utveckling. Vi kände då att vi kunde bidra till den 
pedagogiska vetenskapen i anknytning till detta problem genom vår studie som riktar sig mot 
facilitatorns upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos 
arbetsgrupper. I denna studie har vi tagit stöd av den hermeneutiska ansatsen och samlat in 
kvalitativ data. Vi genomförde öppna intervjuer som styrdes av olika teman. Med hjälp av 
diktafon transkriberade vi sedan frågorna och svaren, vilket sedan analyserades. Sedan följde 
tolkning av analysen med hjälp av våra valda teorier. Det framgick från resultatet att de 
viktigaste förutsättningarna facilitatorerna upplevde att de påverkade lärande och utveckling 
i/hos grupper var insikt genom reflektion, lyssna genom öppenhet och samspel genom dialog. 
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Abstract 

One of the key elements in creating a learning organization, is team learning. If the co-
workers put their heads together and work as a team, they can surpass the knowledge of a 
single worker. Facilitators work with change management, where the employees are 
challenged and coached into actively working together to create a learning organisation, 
where one of the process goals is to create an organisation that continually strives towards 
improvement, and thereby towards becoming a learning organisation. Studies have showed 
that there are certain problematic areas surrounding the creation of groups who can generate  
conditions for learning and development. We then felt we could contribute to  pedagogic 
science regarding this problem through our study, which is directed towards facilitator’s 
experiences of how they affect these preconditions focusing on development and learning 
within groups. This study takes a hermeneutic approach and we collected qualitative data. We 
chose to base our study on open interviews, which were directed after certain themes. With 
help of a dictaphone we transcribed our questions and answers, which we later analyzed. 
After this came the interpretation of the analysis with the help of our theories. The result 
concluded that the facilitators experienced that the most important conditions which led to 
learning and development within groups were reflection, listening through openness, but also 
that interaction through dialogue was one of the important factors. 
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Inledning 
Problemområdet till vår uppsats är arbetslivspedagogiken, där vi valt att inrikta oss mot 
lärande organisationer med stöd av facilitation. Lärande organisationer kan särskiljas från 
övriga organisationer genom att alla inom organisationen är engagerade i 
förändringsprocessen. Att det finns ett intresse att arbeta utefter gemensamt uppsatta visioner, 
samt viljan att fortsätta lära (Maltén, 2000). Den svenska definitionen facilitator har lånats 
från engelskans facilitation, som betyder ”att göra det lättare” (Roth, 2014). Det unika med 
facilitation är att facilitatorn underlättar för de anställda inom organisationer istället för att ta 
över, genom att undanröja hindren så att förändringsprocessen blir lättare. Då facilitatorn 
arbetar för att undanröja hinder utgår det ifrån att medarbetarna vill göra ett bra arbete och har 
en stark vilja för att lösa uppgiften (Granberg, 2004). Undanröja hindren innebär att bli 
medveten om undermedvetna tankar och regler som hindrar oss att handla (Gjerde, 2004). En 
facilitator är helt neutral i processen. Det innebär att du som facilitator inte säger din åsikt i 
diskussioner och i och med det är facilitatorn helt neutral i sakfrågan (Schwarz, 2002). En 
facilitator anpassar sitt sätt att leda helt beroende på organisationens och gruppens behov och 
håller sig flexibla då de är medvetna om att processen och utvecklingen kan ändras under 
arbetets gång (Harvey et al., 2002). Facilitatorer arbetar med förändringsprocesser där de 
anställda utmanas och coachas mot att samverka aktivt för att tillsammans bilda en lärande 
organisation (Egidius, 2008). Intresset att fokusera på detta ämnesområde grundar sig i att 
båda författarna är intresserade av utveckling och förändringsarbete inom organisationer. 
Anledningen till att det hamnade inom facilitation är på grund av att en av författarna har 
tidigare utbildat sig till facilitator och båda kände att de ville utöka förståelsen kring hur de 
påverkar förutsättningarna för lärande och utveckling i/hos grupper, samt att det inte fanns 
många studier utförda kring facilitation. Då fokus skulle vara på facilitation valde forskaren 
att kontakta erfarna facilitatorer från sitt kontaktnät, vilka var villiga att bidra till att utöka 
kunskapen inom pedagogiken som vetenskap då de själva uppfattade det som att det fanns lite 
forskat inom området. 

Facilitation inom organisationer 
En facilitator måste vara bekväm med att inte ha total kontroll över processen, då arbete med 
människor gör det oförutsägbart. En facilitator tror sig inte veta mer än deltagarna utan anser 
att individerna redan besitter de kunskaper som behövs för utveckling (Roger, 2010). Inom 
coachning bygger grundinställningen på att människorna själva har svaret inom sig. Sokrates 
var en av våra första coacher då han vandrade runt på Atens gator, frågande och utmanande på 
jakt efter verkliga insikter. Han hade önskan om att individen skulle lära känna sig själv bättre 
för att kunna handla rätt, vilket är en viktig del inom coachning. Det ställs även effektfulla 
frågor inom coachning, där syftet främst är att öppna upp för möjligheter, alternativa 
handlingar och inre reflektion. Det är ett sätt att ta fram det bästa hos sina medarbetare 
(Gjerde, 2004). Genom att ställa rätt frågor aktiveras deltagarnas förmåga att tänka 
självständigt, beslutsunderlaget får även en bredd, vilket leder till en högre kvalitet. Genom 
rätt frågeteknik kan du som facilitator öka stimulansen hos medarbetarna och få dem att känna 
sig delaktiga i processen. Effektiviteten bakom en bra frågeteknik bygger på att de flesta 
individer uppfattar frågor som något positivt och personen som ställer frågorna upplevs som 
uppriktigt intresserad och nyfiken. Vid frågesekvenser är “tratt-tekniken” att föredra då 
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inledningen blir övergripande med generella frågor, för att sedan smalna av till mer djupa och 
specifika frågor (Sandström, 2000). 

Inom facilitation är workshops ett tillvägagångssätt, detta då facilitatorn får möjligheten att 
samla och ta tillvara på den kollektiva kompetensen som finns inom organisationen.  

Workshop är en form av arbetsmöte där individer får chansen att arbeta tillsammans i grupp. I 
detta fall samlas gruppen under ledning av facilitatorn, vilket resulterar i ett samarbete där alla 
tillåts att bidra till resultatet. Detta leder sedan till att gruppen lyckas skapa ett ägarskap i 
förhållande till processen, då den har blivit formad utefter gruppens egna tankar och ideér. 
Workshopens ramar bygger på tydlighet, delaktighet och kreativitet. Tydlighet syftar på 
beskrivningen kring varför mötet är nödvändigt, samt det resultat som förväntas uppnås 
genom allas deltagande. Med delaktighet menas att facilitatorn upplyser deltagarna att de 
själva ansvarar för resultatets innehåll. Samtidigt som det personliga ansvaret för egna åsikter 
uppmuntras, läggs även stor vikt vid gruppens ansvar för helheten. Ytterligare en viktigt 
komponent är att lyckas styra diskussionen i den riktning som gör att gruppen håller fokus på 
målet. Facilitatorn försöker nå dessa mål genom att vara den typ av ledare som deltagarna 
känner sig trygga med och kan lita på. Denna tillit kan skapas genom att facilitatorn lyssnar på 
deltagarna, opartiskt oberoende kön, status etc. Detta samtidigt som han håller ett öppet sinne 
och låter sig inte påverkas av förutfattade meningar. Det är även sedan inom facilitatorns roll 
att veta hur han på bästa sätt kan fånga upp och ta tillvara på vad som sägs (Roger, 2010). 
Facilitatorn behöver då vara medveten om gruppdynamik för att på så sätt kunna inverka på 
gruppen vid behov (Eliasson & Larsson, 2006). Som facilitator har du lika mycket fokus på de 
mänskliga processerna som det utsatta målet med uppdraget. De flesta grupper är vanligtvis 
medvetna om att de måste komma överens om mål etc. men arbetar dock inte lika mycket 
med de mänskliga faktorerna, så som känslor. Som facilitator kan du här uppmuntra till öppna 
och ärliga samtal, så de lär sig att prata om känslor så väl som fakta. Denna miljö kan skapas 
genom en designad process som tillåter att känslor visas. Genom att sätta ord på tankarna och 
använda känslorna som en viktig informationskälla främjar det till egna svar och engagemang 
för att hitta den inre motivationen (Gjerde, 2004). En facilitator är en processexpert. Det 
innebär att facilitatorn vet vilket beteende och hur strukturen på processen ska vara för att få 
en bra miljö där många idéer får möjligheten att frodas (Schwarz, 2002). Om inte redan 
facilitatorn arbetar med en lärande organisation ska ett mål med processen vara att leda 
organisationen mot att kontinuerligt vilja eftersträva förbättringar, med andra ord bli en 
lärande organisation (Sandström, 2000). 
Lärande organisation 
Enligt Granberg & Ohlsson (2009) är teamlärande är en av de viktigaste nycklarna till en lärande 
organisation, samarbetar och arbetar de anställda tillsammans så överstiger det den enskildes 
kunnande.  Det finns tydliga kopplingar mellan dialogen, gruppens och dess organisations 
lärande. Dialog innebär att man fritt för fram tankar och åsikter i en organisation och breddar sin 
förståelse för hur alla tänker och bryr sig inte så mycket om att tävla och enbart få igenom sina 
egna åsikter. Genom dialogen kan vi ifrågasätta och reflektera över våra grundläggande 
antaganden.  Det är i dialogen som motstånd mot förändringar i teamet kan göras synliga och på 
det sättet hanteras (Granberg & Ohlsson, 2009). Utvecklingen av medarbetarnas verklighet 
berikas om de reflekterar över det som händer utifrån sina och andras erfarenheter och kunskaper, 
i jämförelse med om det som händer inte innehåller någon diskussion och analys, utan bara 
upplevs (Handal & Lauvås, 2000). Förståelse för sammanhang och helheten spelar en betydande 
roll gällande individernas motivation och drivkrafter. Den klassiska liknelsen med de två 
stenhuggarna som får frågan vad de arbetar med visar på detta. Den första stenhuggaren svarar 
oengagerat att han hugger fyrkantiga stenblock, medan den andra med ett leende berättar att han 
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bygger en katedral. Tanken är att liknelsen ska beskriva hur viktig den upplevda delaktigheten och 
känslan av meningsfullhet är, för att skapa en stark inre motivation hos människan (Sörqvist, 
2013). Arbetstagarna och deras lärande möjliggörs genom att det råder ett positivt klimat som 
stimulerar till lärande och att goda förutsättningar för lärande ges (Örtenblad, 2009). Ett positivt 
klimat kan formas genom att medarbetarna formar sig en gemensam identitet, känner samhörighet 
med gruppen, samt refererar till sig själva som gruppmedlemmar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
När ett företag i sin helhet med alla anställda lär sig nya sätt att fungera blir det en lärande 
organisation. De lär sig att se på invanda rutiner med nya ögon och upptäcker andra alternativ. 
Detta lärande ha fått beteckningen double loop learning, vilket sker båda kollektivt och 
individuellt (Egidius, 2008). Det innebär att man har lärt sig något av erfarenheten, det blir ett 
lärande med förändring av rådande kunskapsstruktur vilket kräver att man reflekterar (Granberg, 
2004).  

Problemformulering 
Inom lärande organisationer är samspel mellan de anställda av stor vikt för att det ska ske ett 
lärande. Detta uppstår främst genom dialog och reflektion. Ellström, Ekholm & Ellström 
(2003) menar att arbete i grupp anses kunna gynna förutsättningarna för lärande i 
organisation, men att det kanske inte är så lätt att organisera grupper som skapar 
förutsättningar till lärande och utveckling (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). Då 
arbetsgivaren står inför valet att arbeta mot att bli en lärande organisation, då i syfte att 
utveckla ett klimat för lärande, finns det även risker med detta. Vilket anspelar på när 
medarbetarna i processen experimenterar och lär och detta nödvändigtvis inte i slutändan 
resulterar i användbar kunskap för organisationen (Örtenblad, 2009).  Då det dock är troligt 
att lärande sker i alla organisationer, behöver det inte betyda att det kommer organisationen 
till godo (Granberg & Ohlsson 2009). Det visar på att det finns det en viss problematik kring 
att skapa lärande organisationer genom att arbeta med grupper. En facilitator tar vara på den 
kollektiva kompetensen som finns inom organisationen, i syfte att skapa lärande 
organisationer där ett mål med förändringsprocessen är att få organisationen att kontinuerligt 
vilja eftersträva förbättringar (Sandström, 2000). Genom denna studie kan vi bidra med en 
klarare koppling mellan det faciliterande ledarskapet och hur detta kan främja lärande 
organisationer. Med denna studie vill vi kunna bidra med en ny uppfattning inom 
arbetslivspedagogiken kring facilitatorns upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för 
utveckling och lärande i/hos grupper. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och bättre förståelse kring facilitatorns 
upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos 
arbetsgrupper. 

Frågeställning 
Hur upplever facilitatorerna att de kan främja förutsättningarna för lärande och utveckling i 
förändringsprocesser i/hos arbetsgrupper?   
 

Tidigare forskning 
I en studie av Olsson (2008), har det gjorts en jämförelse mellan 7 olika grupper i olika 
sammanhang, kring deras sätt att integrera och ta ledning i idéutveckling och problemlösning. 
Avhandlingen har ägnats inom områdena industridesign, musikalisk improvisation och 
dialogseminarium. Resultatet visar att nya idéer uppstår som ett resultat av samspel snarare än 
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från en enskild persons tankar och associationer, vilket medför större potential gällande 
kunskaper och kreativa prestationer än om varje individ skulle utföra samma uppgift på egen 
hand. Genom att utveckla idéer i grupp är tanken att få med så många aspekter och 
erfarenheter som möjligt där samtalet och den kollektiva reflektionen ligger i centrum. 
Idéerna skissas på post-it lappar för att stödja det kollektiva tänkandet och även att det 
frambringar idéer genom att skissa ner dem. De olika deltagarnas tankar vävs samman genom 
byggande av nya idéer där de gamla omprövas. Den kreativa potentialen är beroende av hur 
samspelet fungerar och idéer är resultatet av social interaktion. Dialogen i gruppen 
kännetecknas av en strävan av att bli förstådd snarare än att dialogen är ovänlig eller fientlig. 
Utifrån detta resonemang anser forskaren att det finns skäl för att kreativitet är något som 
uppstår och utvecklas i social interaktion. Observationerna från undersökningen visar att en 
grupp kan öka aktiviteten av kreativa processer genom sättet de integrerar på och frambringar 
idéer med högre kvalitet och som är mer hållbara. Vi har valt denna avhandling eftersom den 
beskriver utveckling i organisationer med hjälp av grupper. Enligt forskaren är samspelet en 
bidragande faktor till att kreativitet uppstår. Våra studier skiljer sig åt då Olsson (2008) har 
valt att lägga fokus på gruppen och vi på ledaren, facilitatorn i detta fall. Mer bestämt har 
Olsson (2008) fokuserat kring gruppens förmåga att integrera och ta ledning i idéutveckling 
samt problemlösning. Då vårt fokus i stället har legat på facilitatorns upplevelser av hur denne 
kan påverka förutsättningarna för lärande och utveckling i/hos arbetsgrupper.  
 
En avhandling skriven av Wardale (2013), vilkens syfte var att rapportera kring chefers och 
handledares uppfattningar kring effektiv facilitation, valde att djupintervjua 20 facilitatorer 
interna så väl som externa, samt 20 managers. Målet var att identifiera om det var själva 
händelsen i sig, eller utvärderingen av processen i sin helhet, som uppfattades som viktig. Den 
insamlade datan visade på fyra faktorer vilka var av vikt för effektiv facilitation. 

 
1. Förberedelse. 
2. Själva händelsen. 
3. Lyckade resultat. 
4. Överförandet av resultaten till organisationen. 

 
Steg ett som är den förberedande fasen innefattar noggrannhet, tydliga mål, 
relationsutveckling samt förutfattade meningar kring facilitation. Förutfattade meningar kunde 
vara att deltagaren uppfattade att en facilitator inte hade en bidragande faktor till en lyckad 
process. Blanketter skickades ut till deltagarna vilka innehöll sådant de skulle läsa igenom 
innan mötet, samt fylla i med information. Detta bidrog till att deltagarna kunde komma 
förberedda till mötet. Ett tillfälle som var ineffektivt var då facilitatorn inte hann gå runt och 
prata med tillräckligt många chefer innan processen och skapa en relation med dem. Steg två, 
som är själva händelsen, är det mest betydelsefulla steget för samtliga intervjupersoner. 
Händelsen kunde hållas som en engångsföreteelse, en serie workshops, eller förhandlingar 
under flera månader. Fem viktiga komponenter framkom i detta skeende vilka var facilitatorn, 
att det fanns ett gemensamt språk, deltagarna, grupprocesser och tillräckligt med tid och tids 
precision. En skicklig facilitator antar den roll som passar gruppen och evenemanget. 
Facilitatorn är neutral i situationen och har möjlighet att byta roller och ge vägledning eller 
coachning. Det föredrogs om facilitatorn uppmuntrade deltagarnas neutralitet, öppenhet och 
ärlighet. Olika tekniker och effektiva grupprocesser nämndes av alla grupperna vara något 
som spelade in på hur de uppfattade facilitators effektivitet. Teknikerna inkluderade bl.a. 
workshops, gruppdiskussioner, swot-analyser och uppmuntran av kreativt tänkande. Steg tre, 
som var lyckat resultat, kunde åstadkommas genom att skapa en bas av förtroende och respekt 
i gruppen genom att förena gruppen och skapa en entusiasm som kunde bära gruppen genom 
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svåra tider. Hur engagerade deltagarna verkade vara i slutet av händelsen var även detta en 
nyckelroll i hur lyckat resultat blev. Det sista temat var överföring av kunskapen till 
organisationen. Något som kunde påverka detta var om facilitatorn återkom till organisationen 
6-12 veckor efter händelsen, detta motiverade deltagarna till ett fortsatt arbete med processen.  
Studiens resultat visar på hur viktigt det är att förstå hur facilitation är en process som sträcker 
sig över tiden, facilitation är inget du stänger av utan det är en pågående process. Denna 
avhandling har element som liknar vår studie men med skillnaden att den inriktar sig på 
externa och interna facilitatorers, samt managers inblick kring vilka faktorer som inverkar på 
effektiv facilitation. Då vi i vår studie i stället har valt att fokusera på hur facilitatorer 
upplever hur de kan påverka förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper.  
 
Åberg (2009) har i sin avhandling valt att inrikta sig på en grupp skolledare där alla har 
erfarenhet av handledning. Alla ser positivt på handledningens möjligheter till att främja 
lärande och utveckling. I resultatet nämns det att handledning efterfrågas när lärarna har kört 
fast och inte vet hur de ska göra för att komma vidare. Det som händer då är att en 
specialpedagog tillkallas för att handleda lärarna, det kan också komma in en psykolog, 
kurator eller någon annan utomstående konsult. Detta är en kortvarig insats av handledning 
där en konsult förväntas komma med tips, råd, idéer och lösningar om hur problemet som 
uppstått ska lösas, när det är klart så är konsultens uppdrag avklarat. Det kan även vara 
upplagt så att handledningen sker med återkommande gruppsamtal, där det finns mer tid och 
handledarens uppgift då blir att få lärarna att få nya perspektiv på situationen. Handledaren 
ställer frågor för att belysa problemet ur olika synvinklar, detta ges möjlighet för lärarna att se 
problemet ur olika aspekter, inte bara från sitt eget perspektiv. Resultatet visar att 
grupphandledningens bakomliggande skäl är att samarbete och relationer behöver utvecklas 
eller bearbetas. Det är viktigt att samarbetet fungerar då det pedagogiska arbetet kan bli 
lidande om inte gruppen fungerar, eftersom all kraft och energi går då åt till relationerna 
Sammanfattningsvis är syftet med grupphandledning att skapa bättre samarbete, hitta 
gemensamma strategier och dra nytta av varandras färdigheter men även att hantera 
konflikter. Handledarna använder sig av olika verktyg i utvecklingen, vilka t.ex. är att se vad 
gruppen befinner sig i för fas och möta dem där. En annan strategi var att använda en 
handledare till att hitta gemensamma riktlinjer att arbeta efter, vilket ledde till en bra 
gruppkultur. Grupphandledningens utmärkande drag är en tydligt fastställd grupp, 
handledaren har en tydlig uppgift, samtalen är återkommande och innehållet styrs av 
deltagarna. Gemensamma regler kan bestämmas i början vilket kan förhindra att samtalet 
glider iväg åt olika håll. Andra orsaker till handledning enligt resultatet är att lärarna ges 
möjlighet till att reflektera över sina grundläggande värderingar, människosyn och bli 
medveten om och analysera sitt eget arbetssätt. Ge varandra råd och stöd genom att ventilera 
sina problem i arbetet vilket är ett sätt så att lärarna inte känner sig ensamma och där de även 
kan känna igen sig i de problemen som tas upp. Något som visade sig vara positivt var att ha 
mindre grupper där alla känner varandra för att “komma på djupet” och dela med sig av 
känslor och tankar. Några olika samtalsmetoder som nämndes i resultatet var att handledaren 
gick laget runt och då gavs det tillfälle till att säga något om de ville, brainstorming eller 
idéstafett. Dessa kan växla bara alla får möjlighet att komma till tals. Handledaren ställer 
frågor i syfte för att få dem att reflektera. Något som är betydande för handledaren att veta är 
hur en grupp fungerar och vad en lärare gör. Det är också viktigt att handledaren har 
självinsikt så att inte ens egna behov kommer före gruppens och ha kontroll så att samtalen 
håller sig inom ramarna. Vi har valt denna avhandling eftersom den berör hur handledarna ser 
på handledning i relation till utveckling och lärande, samt varför det efterfrågas en 
handledare. Vi vill få reda på hur facilitatorerna upplever hur de påverkar förutsättningarna 
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för utveckling och lärande i/hos grupper. Denna avhandling tar upp grupphandledning och 
vad som är syftet med detta.  
 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt Illeris (2007) lärandets tre dimensioner och dialogen som våra teorier, då vi anser 
att dessa passar in i vår studie då vi har som avsikt att undersöka facilitatorns upplevelser av 
hur de påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper. Facilitatorn 
skapar föruttsättningar för utveckling och lärande via samspelet mellan deltagarna, detta 
genom att ställa öppna frågor till grupper i syfte att få dem att reflektera och komma till insikt 
själva. Vi anser att med hjälp av dessa teorier kan vi tolka vårt material då teorierna beskriver 
det lärande som sker i samspel mellan individer, samt det innehåll/kunskap som skapas via 
reflektion och drivkraften som infinner sig via de personliga insikterna. Vi kan därför styrka 
vårt val av teorier då det finns en klar koppling mellan facilitatorns användande av de tre 
dimensioner samt dialogen i processen. 

Lärandets tre dimensioner 

Illeris (2007) menar att allt lärande involverar tre dimensioner och för att få förståelse eller 
göra en analys av ett läroförlopp måste man ta hänsyn till alla dimensionerna. De tre 
dimensionerna inkluderar en innehålls-, en drivkrafts- och en samspelsdimension. De två 
första dimensionerna innehåll- och drivkraftsdimensionen är processer som sker inom 
individen, medan samspelsdimensionen berör det sociala. Vilket inkluderar samspelet mellan 
individen och omgivningen och interaktionen mellan individer och den samhälleliga 
kontexten.  
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Innehåll Drivkraft 
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Innehållsdimensionen och drivkraftdimensionen 
Innehållsdimensionen är den dimensionen i lärandet som handlar om det som lärs. Illeris 
(2007) använder signalord som kunskap, förståelse och färdigheter inom dimensionen. Den 
lärandes insikt, förståelse och kapacitet utvecklas det som de lärande förstår, vet och kan. 
Inom innehållsdimensionen strävar man efter att skapa mening, en sammanhängande 
förståelse av tillvarons växlande förhållanden. Samt att träna upp vårt bemästrade av 
färdigheter och inställning som ger oss möjlighet att hantera de verkliga utmaningar som vi 
stöter på.  

Den andra dimensionen är drivkraftdimensionen, där motivation, känslor och vilja ingår. Det 
rör sig om att ge kraft till den mentala energin som lärandet kräver, vi är i grunden engagerade 
i denna kraft för att hela tiden kunna bevara vår mentala och kroppsliga balans. Det som får 
oss att söka ny kunskap, få bättre förståelse eller tillägna nya färdigheter är osäkerhet, 
nyfikenhet eller otillfredsställda behov.  

Innehållsdimensionen och drivkraftdimensionen aktiveras samtidigt på ett sammansatt sätt av 
impulser från samspelsprocessen mellan individen och omgivningen. När vi lär oss något så 
präglas vi alltid av karaktären hos det psykiska engagemang som har gett kraft till den 
mentala energi som är väsentlig för att det ska ske en lärprocess. Exempel kan vara om det har 
varit en plågsam nödvändighet eller positivt engagemang. 

Samspelsdimensionen 
Den sista är lärandets samspeldimension där handling, kommunikation och samarbete ingår, 
dessa är centrala i vår relation och vårt samspel till omvärlden. Denna nivå handlar om 
kontexten för lärandet vilket är en del av lärandet och därmed påverkar det. 
Samspelsdimensionen antas olika former som: Perception, vilket är en omedelbar 
samspelsform där individen kommer i kontakt med omvärlden genom direkta sinnesintryck. 
Förmedling, denna samspelsdimension handlar om att någon har ett intresse av att förmedla 
något och där mottagaren förhåller sig aktiv till budskapet allt efter graden av intresse. 
Upplevelse, det handlar om att mottagaren inte bara är mottagare utan är aktiv i samspelet för 
att göra det meningsfullt. Imitation, den lärande försöker efterlikna, härma eller göra liknande 
som det som ledaren gör. Deltagande, detta är den vanligaste samspelsformen där den lärande 
ingår i en bestämd aktivitet tillsammans med andra, en gemenskap där individen har en 
uppskattad position och möjlighet att påverka. Det är viktigt för lärandet att det finns 
möjlighet för aktiv medverkan och medbestämmande, kritisk reflektion samt att den lärande 
engagerar sig. Ju mer den lärande engagerar sig i samspelet, desto större blir 
läromöjligheterna (Illeris, 2007).  

 

Dialogen 

Genom olika former av kommunikation samspelar individen med kontexten. Inom den 
muntliga kategorin är dialogen särskilt viktig när det gäller lärande. Dialogen innebär att 
deltagarna ändrar eller i vissa fall utvidgar sina åsikter. Detta genom att vi granskar våra egna 
påståenden. Gruppen är samarbetsvillig genom att de arbetar tillsammans mot en gemensam 
förståelse. Dialogen skapar även en öppen attityd och öppnar upp för möjligheter till att nå 
bättre lösningar tillsammans. Med detta menas att flera människor har delar av svaret och 
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genom samspel kan nå fram till en bättre lösning tillsammans. När man talar om kollektivt 
lärande så är dialogen ett verktyg där man kan göra den gemensamma kompetensen 
tillgänglig för alla. Ett viktigt kännetecken för en bra dialog är att alla individer har haft 
samma möjlighet till att få sagt sin mening, vilket resulterar i att de tillsammans kan upptäcka 
sin omgivning på nya och annorlunda sätt. Det är en metod för att tänka och reflektera 
tillsammans, vilket hjälper grupper att se saker med distans, stanna upp och tänka efter 
(Granberg, 2004).  

Metod 

Hermeneutik 
Till vår uppsats har vi valt en hermeneutisk ansats vilket kan beskrivas som en lära om 
tolkning och hur vi kan skapa och förstå mening. Hermeneutiken fokuserar på samspelet och 
språket, och man försöker förstå situationer genom ögonen på deltagarna (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). Något som är centralt inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, 
vilket innebär att för att förstå något är du tvungen att förstå de ingående delarna, och för att i 
sin tur förstå dessa är du tvungen till att se dem i den helhet där de förekommer (Allwood & 
Erikson, 2010). En annan beskrivning är att genom att sätta in enskilda företeelser i ett 
sammanhang ökar man stegvis sin förmåga för att förstå dessa. Genom detta får forskaren 
bättre förståelse för sammanhanget som helhet, vilket leder till att denne får en fördjupad 
insikt och förstår delarna på ett bättre sätt. Detta förekommer i en cirkel (spiral) som aldrig 
avslutas, spiralen är en bättre liknelse eftersom du då kommer upp på högre nivåer efterhand 
och därmed inte är kvar i samma cirkel (Egidius, 2008). Syftet med denna studie är att få ökad 
kunskap och bättre förståelse kring facilitatorns upplevelser av hur de påverkar 
förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper. I vår studie kommer helheten 
att vara lärande organisationer och delarna kommer att vara de faktorer respondenterna 
berättar kring deras upplevelser av facilitation i förändringsprocesser, vilket främjar lärande 
organisationer.  Lärande organisation som är helheten betyder i denna studie vad som krävs 
för att det ska ske ett lärande och på så sätt forma en lärande organisation. Delarna 
representeras av de faktorer vilka facilitatorerna kan främja detta lärande genom att vara 
förändringsledare i processen. Kunskapsutvecklingen inom hermeneutiken sker dialektiskt. 
Detta innebär att det vi tidigare lärt oss och blivit kunniga i får mening genom att vi får ny 
erfarenhet och kunskap, de sätter in den gamla i ett nytt sammanhang och på så sätt ger den en 
ny belysning (Egidius, 2008). Sammanhanget är oftast helt avgörande för vår tolkning och 
förståelse. Hermeneutik kan på detta sätt sägas vara en kontextuell filosofi (Ödman, 2007). 
Livsvärlden utgör ramen och grunden för den förståelse som det är möjligt för en individ att 
forma, varje människa utvecklar unika föreställningar om tillvaron. Vi ska få ökad kunskap 
och bättre förståelse för livsvärlden facilitation utifrån kontexten lärande organisationer. 
Enligt Allwood & Erikson (2010) kan texttolkare tolka utifrån olika perspektiv, i och med det 
kan den hermeneutiska kunskapsprocessen inte avslutas det går alltid att se det utifrån olika 
perspektiv och tolka andra utsagor på nytt. Vår text avgränsas mot lärande och utveckling i 
organisation utifrån vilka facilitatorernas upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för 
detta i/hos arbetsgrupper. Alla människor är olika och erfar världen på olika sätt genom våra 
sinnen (Stensmo, 2007). Olika människor kan uppleva och tolka samma fenomen och 
händelser på olika sätt i sin omvärld (Egidius, 2008).  Det som vi människor registrerar beror 
på våra tidigare erfarenheter och upplevelser (Stensmo, 2007). I denna studie har 
förförståelsen sitt ursprung från att en utav författarna har utbildat sig till facilitator. Dennes 
entusiasm inspirerade den andra författaren, som uppfattade facilitatorns tillvägagångssätt 
som väldigt intressant. Entusiasmen kom från den praktiska erfarenheten författaren fick 
erfara genom utbildningen gång i gemenskapen med klasskamrater och vid arbete med 
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diverse klienter. Författaren fick även möjligheten att få inblickar i sina mentorers 
erfarenheter, motgångar och framgångssagor.   
 
Verkligheten är något som finns inom oss men som får mening i samspel med andra. När 
människor i dialog tillsammans konstruerar gemensamma uppfattningar om vad som är och 
hur det är konstruerat heter socialkonstruktivism, vilket utgår från att de kulturella och sociala 
förhållanden som omger individen formar ens handlande, tänkande och kunnande. 
Förhållandena utgörs av relationer mellan individer, grupper, organisationer, situationer, 
seder, bruk, språk, kultur och samhälle. Det är i mötet med dessa förhållanden individen blir 
delaktig av ett kollektivt minne (Stensmo, 2007).  Individens tankar, känslor och handlingar 
formas av det sammanhang (kontext) individen lever och verkar i (Stensmo, 2007). Alla 
organisationer har en egen kultur om vad som är tillåtet på arbetsplatsen, den kan vara uttalad 
eller outtalad. När de externa facilitatorerna kommer till en arbetsplats behöver de förstå 
organisationen och deras kultur för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och möta dem där 
de är. Det är de anställda som ska utföra arbetet med hjälp av att facilitatorerna undanröjer 
hindren på vägen, de konstruerar förändringen tillsammans. Hur förändringen och till slut 
lärandet blir är begränsat till kunskaperna och samspelet i organisationen och med 
facilitatorerna. Facilitatorerna har alla olika erfarenheter och bakgrund, det de har gemensamt 
är att alla är erfarna facilitatorer och faciliterar inom organisationer. 

Val av metod 
Vi har valt intervjuer som metod eftersom vi vill gå djupare i respondenternas drivkrafter och 
varför de svarar som de gör, vi vill få insyn i deras livsvärld. Gör man intervjuer så får man ett 
större djup än vad andra metoder ger. I en intervju görs det möjligt för de intervjuade att 
diskutera sina tolkningar av världen och uttrycka situationer från sin egen synvinkel (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). Vilket passade till vår studie eftersom vi ville undersöka 
facilitatorns upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos 
arbetsgrupper. Vi är medvetna om att det finns andra djupalternativ inom kvalitativ metod 
som t.ex., observationer och att föra dagboksanteckningar som ger mängder av data. Vi valde 
dock att inte använda oss av de djupalternativen eftersom vårt fokus helt skulle ligga på 
facilitatorns upplevelser. Våra intervjuer utgick från en öppen fråga och olika teman (se 
bilaga), detta gav respondenterna tillfälle att prata fritt kring deras livsvärld. Vi ställde även 
följdfrågor i syfte att kunna få det större djupet och samla in den data vi behövde till analys 
och tolkning.   
 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon där materialet transkriberades ordagrant så 
vi inte skulle missa några viktiga detaljer Kvale (1997) nämner att när intervjuaren använder 
sig av en ljudbandspelare, ges det frihet till att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. Vi frågade respondenterna innan varje intervju om vi kunde spela in intervjuerna på 
diktafon och alla gav sitt samtycke. Tre av intervjuerna genomfördes via skype och en ansikte 
mot ansikte i en avslappnande miljö då tillfälle till detta gavs. Kvale (1997) nämner fördelen 
med datorstödda intervjuer är att forskaren kan intervjua personer som är geografiskt 
avlägsna. De tre respondenterna som vi intervjuade via skype bodde alla på långt avstånd. 
Han nämner även nackdelar med intervjuer utförda genom datorn, då han menar att det är 
olämpligt när den kroppsliga närvaron och ljudet av rösten har en avgörande roll för intervjun. 
Vi är medvetna om denna nackdel att vi kan ha missat en del information utav att vi inte 
kunde se deras kroppsspråk. Vi försökte använda oss av webbkameran i skype men detta 
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gjorde ljudkvalitén sämre. Vi informerade även att de när som helst kunde avsluta, att de var 
helt anonyma och att materialet skulle behandlas konfidentiellt.  
 

Respondenterna och urval 
Materialet som studien grundar sig på har vi samlat in via fyra stycken intervjuer, alla med 
erfarna facilitatorer vilka arbetar inom olika områden. Enligt Kvale (1997) så behöver man 
inte intervjua allt för många respondenter då detta kan komplicera till de mer ingående 
tolkningar om datan blir för massiv. Våra respondenter hade alla någon slags anknytning till 
samma skola. Vi hade två respondenter vilka arbetade på skolan, medan de övriga två kom in 
som föreläsare, samt fick i uppdrag att vara temporära modulledare. Vårt val av respondenter 
grundades på deras gedigna mångfald i kombination med deras erfarenheter och tidigare 
kontakt med en av författarna i denna uppsats. Kontakterna knöts under tiden hon var elev på 
skolan vilka respondenterna arbetade på. Respondenterna har alla olika intressen vilka färgar 
deras sätt att arbeta, men något de alla har gemensamt är det faciliterande ledarskapet. Vår 
första respondent hade sexton års erfarenhet inom facilitering med fokus på 
verksamhetsperspektivet, innefattade individ och grupp nivå. En process genomgår olika 
stadier, vilka öppnar upp för både individuella samtal så väl som gruppsessioner. Vår 
respondent bemästrar bägge alternativ, vilket är ett måste vid verksamhetsutveckling då 
respondenten arbetar för att involvera så många medarbetar som möjligt i processen. 
Respondent nummer två hade sju års erfarenhet med fokus på processledning. För denna 
respondent går processledning ut på att leda människor från en punkt till en annan, på det 
mest smidigaste och effektivaste sätt. Vilket skapar resultat samtidigt som det lägger fram 
förutsättningar för lärande och utveckling för deltagarna. Respondent nummer tre har använt 
sig av faciliterande ledarskap i sex år med fokus på teamutveckling. Facilitatorn, om denne får 
välja, arbetar helst med grupper över längre perioder, då denne tror att förändring är något 
som kräver tid. Genusfrågor är något som ligger denna respondent varmt om hjärtat, vilket får 
denne att arbeta medvetet med att minska klyftan mellan män och kvinnor i deras sätt att 
kommunicera under grupparbete. Vår fjärde respondent har valt att under sina åtta år som 
facilitator koncentrera sig på förändringsarbete, helst med fokus på processer som fördjupar 
sig i organisationskulturen under en längre tid. Innebörden av detta är att denne har arbetat 
som facilitator för organisationer under längre perioder, ibland flera år, vilket har innefattat 
workshops, coachning, mentorskap etc. 
 
Respondenterna har fått figurerade namn i resultatet: Respondent 1: Oliver, Respondent 2: 
Martin, Respondent 3: Ella och Respondent 4: Kelvin 
  

Databearbetning och analys 
Efter transkriberingen av vårt material började vi bearbetningen och analysen av rådatan. Vi 
satt tillsammans och analyserade materialet genom att ha vår frågeställning och syfte i 
beaktande under hela processen. I analysen ville vi hitta de gemensamma faktorerna i det 
faciliterande ledarskapet som främjade förutsättningarna för lärande och utveckling i/hos 
grupper. Efter att ha bearbetat och sammanfattat resultatet valde vi att dela in det i fyra 
kategorier/rubriker, för att lättare kunna organisera och dela upp vårt resultat. Under studiens 
gång valde vi att vidare bearbeta resultattexten, vilket ledde till att vi fick ändra 
kategorierna/rubrikerna, då dessa inte längre passade ihop med den nya resultattexten. Efter 
ombearbetningen av resultatet upptäckte vi även att den sista kategorin/rubriken med 
innehållande text, kunde vävas in i de nu tre nya kategorierna/rubrikernas texter. De 
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slutgiltiga faktorerna, vilka vi valde att skriva ner som kategorier/rubriker, vilka innefattade 
de förutsättningarna som facilitatorerna upplevde främjar lärande och utveckling i/hos 
grupper var:  
 
1. Insikt genom reflektion 
2. Lyssna genom öppenhet 
3. Samspel genom dialog 

Tolkning av data 
I tolkningen pendlade vi mellan delar och helheter. “Vi har alltid en förförståelse av det vi 
tolkar. Enligt Ödman (2007) utförs en tolkning vid ”en bestämd tid och på en bestämd plats av 
en människa som befinner sig mitt i historien” (s.26). Det finns inget slut i tolkningsprocessen 
utan det är vi som tolkar vilka förutsättningar som facilitatorerna upplever främjar lärande och 
utveckling i/hos arbetsgrupper. Vi sammanställde det som vi kommit fram till i analysen med 
våra teorier. Vi använde samma kategorier i tolkningen som vi använt i analysen för att göra 
det så tydligt som möjligt. I tolkningen ger forskaren mening i resultatet genom att pendla 
mellan delar och helheten. Vad säger resultatet om vilka förutsättningar som främjar lärande 
och utveckling? I tolkningsavsnittet finns det ingen absolut sanning utan forskarna har utgått 
från sin egna sanning byggt på förförståelsen (Backman, 2008). Vi hade en förförståelse att 
facilitationens syfte är att skapa lärande organisationer, det vi ville undersöka var 
facilitatorernas upplevelser av vilka förutsättningar som främjar detta genom arbete med 
grupper. Den hermeneutiska kunskapsprocessen kan aldrig avslutas och olika tolkare har olika 
syften och tolkar utifrån olika förförståelse (Allwood & Erikson, 2010). Vi tolkade vårt 
material utifrån våra teoriers aspekt, och pendlade mellan teori och empiri för att tolka vilka 
förutsättningarna var som främjar lärande och utveckling i/hos arbetsgrupper.  
Genom att kritiskt granska den information vi fick från våra intervjuer kommer vi fram till att 
det hade varit intressant att intervjua ytterligare facilitatorer, vilka inte föreläser på samma 
skola. Det var genom skolan den ena författaren kom i kontakt med respondenterna. Detta 
formade av naturliga skäl respondenterna till att ha delade uppfattningar kring facilitationens 
byggstenar, då de arbetade tillsammans på en skola som hade klara grunder och värderingar 
kring vad facilitation innebär. Att få intervjua respondenter utanför detta system hade kunnat 
ge fler infallsvinklar och perspektiv.  

Reliabilitet och validitet 
Vi har bifogat, se (bilaga) den öppna frågan och de olika teman som vi utgick ifrån, vilket gör 
att andra kan upprepa intervjuerna med samma grund.  En invändning mot reliabilitet är att 
olika intervjuare kommer fram till olika resultat och intervjupersonerna framställer sig på 
olika sätt för olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2010). Genom att vi har bifogat vår 
intervjuguide och förklarat hur vi gått tillväga, anser vi att andra kan upprepa vår forskning 
och tillförlitligheten på detta arbete anser vi vara god då vi har redovisat för hur vi gått 
tillväga noggrant, vilket gör det lätt för framtida forskare att granska arbetet och upprepa om 
så önskas. Vi anser att tillförlitlighet och trovärdighet är hög då vi har relaterat vårt arbete 
med tidigare forskning, vilket i sin tur hjälper till att knyta an resultatet till annan aktuell 
forskning. Upprepar någon annan vår studie skulle det kunna ge flera nya perspektiv, insikter, 
beskrivningar, förklaringar osv. kring facilitatorers upplevelser om hur de påverkar 
förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper. I kvalitativ data kan validitet 
lösas genom ärlighet, djup, rikedom och omfattningen av den uppnådda datan och objektivitet 
av forskaren (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  Hur vet man att man får veta vad 
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intervjupersonerna egentligen menar? Hur vet man att intervjupersonen ger en sann 
beskrivning av den objektiva situationen? (Kvale, 1997). Vi har ställt öppna frågor till våra 
respondenter och följdfrågor på detta för att få ett djup. Vi anser att våra respondenter har 
bidragit med sann information kring deras faciliterande roll, detta eftersom det inte har varit 
några stötande eller känsliga frågor som vi ställt utan deras uppfattningar kring facilitation 
vilket de arbetar med och har erfarenhet av och frågorna har svarat mot vår fråga om vad 
innebörden bakom facilitation är inom organisationer. Våra fyra respondenter har alla arbetat 
som facilitatorer under en längre tid, vilket innebär att alla har erfarenheter och ligger på 
liknande professionell nivå. 

Etiska aspekter 
Det finns fyra huvudkrav som utgör riktlinjer för forskaren. De fyra är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan varje intervju informerade vi 
informanterna om att det är frivilligt och att de får avbryta när de vill, vilket ingår i 
informationskravet. Vi informerade om att det är helt anonymt och att vi kommer att behandla 
deras svar helt konfidentialitet och att ingen kommer att kunna identifieras av utomstående. Det 
sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att det insamlade materialet endast får användas för 
forskningsändamål, vi kommer enbart att använda materialet till uppsatsen (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 

Metoddiskussion 
Vi ville arbeta utifrån ett så specifikt syfte som möjligt i början, men det gick inte riktigt som vi 
hade tänkt oss. Vi hade svårigheter med att avgränsa oss och hitta den röda tråden. Vår 
datainsamling gick smidigt, vi hittade facilitatorer som alla hade arbetat många år inom detta fält. 
Nu i slutändan ser vi att vi hade kunnat använda oss av några fler respondenter för att få ett större 
perspektiv, men samtidigt så var det svårt att få tag på erfarna respondenter vilka hade möjlighet 
att ställa upp, samtidigt som Kvale (1997) anser att för många respondenter kan ha negativ 
inverkan vid tolkningen genom att datan blir alltför massiv. Vi har också nu i slutet tänkt på att 
det skulle ha varit intressant och lärorikt att vara med på en workshop i verkligheten för att se hur 
det går till och skapa oss en egen bild, men anledningen till att vi inte gjorde det var för att vi ville 
ha det ur facilitatorernas synvinkel och då hade vi blandat in våra egna erfarenheter. 
 

Resultat 

Insikt genom reflektion 

Få gruppen att reflektera 
Under våra intervjuer kom det fram att våra respondenter använder sig av frågeteknik i syfte 
att försöka få gruppen att själva komma fram till varför de behöver en förändring eller 
utveckling. Gruppen behöver få komma till insikt själva om vilken väg de behöver gå och hur 
de ska agera för att nå dit. Svaren behöver komma inifrån dem själva för att det ska ske en 
förändring eller utveckling, och facilitatorerna säger att de främjar detta genom att ställa de 
“rätta frågorna till gruppen”. Respondenterna hjälper deltagarna att se konsekvenserna av att 
inte förändras och fördelarna med att utvecklas genom att belysa ämnet och ställa frågor vilka 
utmanar gruppen till att reflektera över precis detta. På detta sätt får deltagarna själva vara 
med och forma sin förändring och bli medvetna om de steg som behövs tas får att nå målen.  
Våra respondenter anser att det är genom att uppmärksamma möjligheterna för utveckling 
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inom organisationen de kan få deltagarna motiverade till att fullfölja arbetet, även då det kan 
kännas kämpigt och då de inte längre finns där till hands som stöd. Att få gruppen att 
reflektera över deras utveckling och roll i processen skapar ett ägarskap, som sedan gör det 
lättare för gruppen att fortsätta växa även efter att facilitatorn har lämnat dem. Facilitatorerna 
förklarar att ett ägarskap är när individen känner att denna har kontroll över sin egen situation 
och när innehållet byggs på dennes tankar och idéer. Våra respondenter anser att detta blir 
möjligt då du som facilitator inte tror att du sitter på svaren själv utan att det ingår i rollen att 
bygga upp gruppen och designa en process som får dem att komma fram till svaren själva. Det 
blir då en smidigare övergång från när respondenterna finns på plats till då de inte längre finns 
tillgängliga i organisationen. Något som alla respondenter håller med om är att det sista mötet 
med gruppen borde läggas på att verkligen se till att gruppen känner sig starka och säkra nog 
att fortsätta arbetet själva, att verkligen implementera det som har kommit fram under 
processens gång. Reflektion gör det möjligt att dela med sig av sina förväntningar och 
utmaningar efter processen, samt får även våra respondenter i slutskedet chansen att dela med 
sig av sina intryck för att ytterligare bredda gruppens syn på sig själva och arbetet. 

 
Att försöka ge dem, själva kommer fram till svaret, varför behöver de förändra 
någonting, eller utveckla någonting. Att de själva kommer fram till det, aha det är 
därför vi behöver göra på det här sättet, eller på det här sättet. Vi inser att vi behöver 
bli mer öppna och vi inser att vi behöver göra dittan och dattan, därför att det innebär 
att vi kommer få det på det här sättet i stället för det här sättet. Det inser vi, det är 
tungt, det tar tid men vi inser att det är den vägen vi måste gå. /Kelvin 
 
Och sedan som sagt så att man kan inspirera människor, och råda människor, men kan 
man ställa de där frågorna som får människor att själva känna att, nä men gud jag har 
ju den där potentialen i mig eller alltså jag känner mig starkt nog efter detta. Då tycker 
jag att man har lyckats. /Ella 

Skapa en öppen atmosfär 
Genom sin frågeteknik kan våra respondenter hjälpa till att skapa en mer öppen atmosfär i 
gruppen. Gruppen behöver ha tillräckligt med mod och handlingskraft för att det ska ske en 
utveckling och förändring, och det är facilitatorn som främjar detta genom att hela tiden 
samspela med gruppen och ställa frågor vilka låser upp för utveckling och reflektion. 
Respondenterna nämner att de agerar som en katalysator, främjare, men de påpekar även att 
detta inte fungerar om inte gruppen är villiga att agera mot en förändring. Våra respondenter 
är där för att motivera och driva processen framåt, men om det finns individer vilka inte är 
villiga att lägga ner det arbete som krävs för att utvecklas är det individens val, våra 
respondenter gör alltid klart för deltagarna att det är dem själva som står för resultatet. 
Respondenterna nämner att de ställer frågor till gruppen i syfte att skapa förståelse för 
gruppen och genom detta kan facilitatorerna möta gruppen där de är. Alla respondenterna 
nämner att det är viktigt att de möter gruppen där de är i syfte att skapa en process som passar 
just den gruppen de arbetar med i stunden. Respondenterna anser att ställa frågor är ett 
utmärkt verktyg då du som facilitator får möjligheten att få fram organisationens bakgrund 
och historia, vilket sedan kan hjälpa till vid upplägget av själva processen. 

 
För mig är det så här att som facilitator, ehh ehh, jag går ju inte in med svaren, utan 
jag ska facilitera fram ett bästa svar för de inblandade. Och utgångspunkten är att de 
själva sitter på svaret, och mitt största bidrag är att utmana dem, hjälpa dem, till att 
hitta det här svaret. /Oliver 
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Bygga upp och stärka individerna 
Att bygga upp och stärka individer anser våra respondenter vara en del i deras uppdrag och 
roll som facilitatorer. Att öppna upp för gruppens egen potential och få dem att se deras inre 
styrka, att lyfta upp dem och lämna dem med en känsla av tro på sig själv och sina 
medarbetare. Att få gruppen att hitta stöd hos varandra och skapa en trygg atmosfär är ett utav 
respondenternas mål då de lättare kan få ärliga svar på sina frågor från gruppen. Vilket i sig 
leder till djupare förståelse för gruppens utmaningar och möjligheter.  Det är gruppen som är 
experten på sitt eget område och facilitatorns uppgift är att reflektera deras kunnande tillbaka 
till dem, som en spegel, via smarta frågor som får gruppen att komma till insikt över sina egna 
förmågor, möjligheter och utmaningar.   

Facilitera en grupp så att den ska bli mer effektiv så är min roll alltså att ställa frågor, 
att lyssna, att ställa frågor och lyssna igen och ställa ännu mer frågor. För jag tror 
också att så ska en ändring ske så måste det vara individen själv som liksom kommer 
fram till den lösningen. Jag kan inte, alltså jag är inte på något sätt rådgivande, ehh 
eller ska inte vara rådgivande på något sätt. /Ella 

Lyssna genom öppenhet 
I början av en process så nämner respondenterna att de lyssnar in sig för att skapa sig en egen 
bild av gruppen. Facilitatorerna har olika tillvägagångssätt för att skapa sig en uppfattning av 
gruppen. Ett exempel är när en av respondenterna låter gruppen själva beskriva varför de inte 
har utvecklats till den grad de önskar. Våra facilitatorer skapar sig även en bild av 
organisationen genom att studera gruppen och på så sätt se med egna ögon hur organisationen 
fungerar. Detta leder till att respondenterna kan upptäcka vilka utmaningar gruppen kan 
tänkas stå inför och få möjligheten att finna vad det är som hindrar dem i deras utveckling. 
Det alla facilitatorerna har gemensamt är att de lyssnar till gruppen så att de kan vara 
anpassningsbara i sitt sätt att leda och förstå vad gruppen behöver och i vilken riktning 
utvecklingen behöver gå, detta genom att de är flexibla under hela processens gång. Att ha en 
färdig agenda och struktur för processen anser alla våra respondenter vara ett måste, men att 
denna dock aldrig ska få ta överhanden då det kommer till att vara flexibel och mottagligt för 
nya idéer ifrån gruppen. Beroende på kultur, eller i vissa fall gruppens energi för dagen, kan 
designen behöva ändras på plats för att tillmötesgå gruppens behov just då. Att leda gruppen 
från A till B ingår i respondenternas roll, men vägen dit ser olika ut beroende på grupp, kultur, 
normer och energin på plats. 

 
Jag liksom utgår från gruppens behov och där de befinner sig just där och då. Alltså 
målet är att ta sig framåt, inte att man har planerat en hel, det här ska vi göra, utan 
facilitering för mig är att verkligen vara anpassningsbar efter vad gruppen behöver 
och att kunna läsa av det. /Ella 

 
Respondenterna nämner att det är till en facilitators fördel att vara lyhörd under processen och 
hela tiden läsa av gruppen och känna av dess energier. Med energi menar våra respondenter 
gruppens sätt att interagera med varandra, exempelvis vem som säger vad och varför. Det är 
alltså viktigt för våra respondenter att hela tiden vara uppmärksammad på gruppens energi 
och interaktionen mellan deltagarna för att kunna ingripa och styra tillbaka gruppen mot det 
gemensamt utsatta målet. Detta inkluderat även att vara vaksam på icke verbal 
kommunikation då detta kan få en negativ så väl som positiv effekt på gruppen, beroende på 
hur uppmärksam våra respondenter är på signalerna som ges. De nämner också att när de 
faciliterar är det deras uppgift att hela tiden ha en uppfattning om vad som sägs eftersom det 
kan komma upp många kloka synpunkter och det är då deras uppgift att kunna snappa upp 
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dessa och väva in dem i processen, samt ha kunskapen att sammanfatta vad som har sagts 
under mötet på ett sätt som får deltagarna att se ett resultat från de sammansatta ideér och 
tankar som har kommit fram.  

 
Ja, du kan inte gå ut, alltså som facilitator måste du hela tiden lyssna och känna av 
energier och vad som sägs och beteenden, för att kunna styra och hjälpa processen 
vidare. /Kelvin 
 
Jag liksom varierar mig själv, beroende på grupp, beroende på energi nivå, beroende 
på allt som gruppen försöker uppnå. Om man hela tiden sätter gruppen och 
individerna i gruppen i fokus, om jag dedikerar mig helt till att det är den här gruppen 
som jag ska hjälpa, som helhet, det betyder alla individer i den här gruppen. Då måste 
jag förändra min ledarstil och roll olika, ehh, för att anpassa mig. /Martin 

     

Samspel genom dialog 
      Våra respondenter nämner att det ingår i en facilitators roll att hitta former vilka tillåter så 

många som möjligt i gruppen att bidra. En respondent säger att facilitatorn ska skapa 
öppenhet i gruppen och visa att alla har möjlighet att vara delaktiga vilket gör att gruppen 
känner sig trygga att öppna sig. Att som facilitator få till en öppen atmosfär anser våra 
respondenter vara till stor fördel under processens gång, då trygga deltagare har lättare för att 
öppna upp och dela med sig av sina tankar och idéer till sina gruppmedlemmar jämfört med 
otrygga. Våra respondenter anser att för att få alla att känna sig delaktiga är det viktigt att de 
skapar en process där olika åsikter diskuteras.  Det är sedan genom detta som våra 
respondenter kan hitta gemensamma lösningar där alla har varit med och bidragit och som i 
slutändan blir den bästa lösningen för alla. En respondent tar upp att för att lyckas skapa 
samsyn i gruppen startar denne att fråga alla i gruppen vad målet är med arbetet och vad de 
själva vill få ut av processen.  I syfte att få gruppen att se möjligheterna med att utvecklas. 
Om alla förstår varför de måste ta vissa steg i processen för att utvecklas och vad målet är blir 
det lättare att motivera alla till att genomföra arbetet. Ägarskapet får du när deltagarna känner 
att de har kontroll och har möjligheten att påverka situationen genom sina tankar och idéer. 

 
Att starta med varför vi faktiskt gör det, förstår alla och alla har samma samsyn för vad 
vi gör för någonting, så kan man lättare skapa det där ägarskapet. /Martin 

 
En facilitator nämner att i början av processen vill denne samla större delen av organisationen 
i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för så många som möjligt i organisationen, 
istället för att bara en liten expertgrupp är med i processen. Detta val påverkar organisation 
positivt i utvecklingssyfte då det inkluderar så många som möjligt i inledningen av processen. 
En annan respondent nämner även att denne kan välja att kartlägga nuläget i organisationen 
genom en liten studiegrupp i början av processen, för att sedan gå över till en workshop där 
resten av organisationen inkluderas. Det är utifrån detta som facilitatorn sedan arbetar fram en 
ram för processen.  Respondenterna nämner också att det är viktigt att få gruppen att 
acceptera att det är en grupp process och få dem att följa en gemensam linje, det majoriteten 
har kommit fram till ska gälla alla.  En respondent nämner att denne i sin roll som facilitator 
försöker få gruppen att själva måla fram vart de har kommit i processen, vart de har börjat 
göra annorlunda, samt vad de har kvar att göra för att nå till målet. Respondenterna tar upp att 
de måste vara medvetna om gruppdynamiken, detta för att t.ex. kunna uppmuntra en tystlåten 
person till att bidra med sina egna tankar om det visar sig att mötet styrs av en dominant 
deltagare, sedan lyckas dämpa denne, för att på så sätt få alla att bidra med sin del i processen. 
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Utifrån det sedan så ehh, anta att man ska precisera vision, mission och värderingar, 
utifrån det så ehh kan jag facilitera kanske en liten för studie grupp som kartlägger 
nuläget. Och att få dem själva att beskriva, att så här ser det ut idag, för att sedan kanske 
gå över i en större workshops där man inkluderar en hela organisationen i det och få 
dem att formulera och vart vill man och vad behöver man göra för att komma dit? 
/Kelvin 

Resultatsammanfattning 
De förutsättningarna som facilitatorerna upplever kan främja lärande och utveckling i/hos 
arbetsgrupper är att de ställer frågor till gruppen vilket motiverar dem till att reflektera och 
komma till nya insikter, vilket är ett sätt för facilitatorn att bygga upp och stärka individer. De 
är under processens gång öppna för nya intryck och åsikter och skapar även ett öppet klimat i 
gruppen där deltagarna känner sig trygga nog att öppna upp sig inför varandra, och dela med 
sig av sina tankar och idéer. De strävar efter att skapa ett gemensamt förhållningssätt som alla 
kan känna ägarskap till, genom att alla har fått aktivt delta kring hur de kan bidra till 
utveckling och få dem att se varför de behöver en förändring genom reflektion. De behöver 
vara medvetna om energier och gruppdynamik, så de kan skruva upp energin om den 
exempelvis är låg och få med alla att delta i processen.  
 

Tolkning 
Vi kommer i detta kapitel att redovisa vårt resultat med anknytning till våra teorier som vi har 
presenterat tidigare. Vi har använt samma rubriker som i resultatet för att göra det så tydligt 
som möjligt.   
 

Insikt genom reflektion 
I vårt resultat framgår det att en facilitator använder sig av frågeteknik genom att ställa de 
”rätta frågorna”, i syfte att få gruppen att komma till insikt varför de behöver en förändring 
och utveckling, de menar att svaren behöver komma inifrån dem själva. Det är gruppen som 
är experterna på sitt område, via smarta frågor speglar facilitatorerna deras kunnande tillbaka 
till dem. Illeris (2007) anser att få insikt är en viktig del i lärandet och kan knyta an detta till 
vad han kallar innehållsdimension, vilken beskriver hur individernas insikt utvecklas, vilket 
innefattar det de vet, kan och förstår. När facilitatorerna ställer frågor och låter deltagarna 
själva vara med och forma förändringen i organisationen så utmanar de gruppen till att 
reflektera genom att komma till insikt över sina egna möjligheter, förmågor och utmaningar. 
Illeris (2007) anser att ju mer individerna engagerar sig i samspelet desto större blir 
möjligheterna till lärande. Det är viktigt för lärandet att det finns en aktiv medverkan och att 
det finns möjlighet till kritiskt reflektion. Då facilitatorerna har som syfte att få gruppen att 
reflektera över deras roll i processen och deras utveckling, gör de detta för att skapa ett 
ägarskap. Detta gör det lättare för gruppen att fortsätta växa även efter att facilitatorn har 
avslutat sitt uppdrag, eftersom det ges möjlighet för gruppen att reflektera kring detta och 
komma till insikt. Det ingår i facilitatorns roll att bygga upp gruppen för att det då blir en 
smidigare övergång när de inte längre finns tillgängliga i organisationen. Illeris, (2007) menar 
att inom innehållsdimensionen så tränar man upp bemästrande av färdigheter och 
inställningar, vilket ger möjlighet att hantera de verkliga utmaningar som man stöter på. 
Enligt vårt resultat väljer våra respondenter när det kommer till sista mötet med gruppen att 
göra en avstämning så de kan få gruppen känner sig starka och säkra i att fortsätta arbetet 
själva. Detta görs genom att gruppen får en sista chans att delge sina intryck som har 
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uppkommit under processens gång, samt att ytterligare bredda gruppens syn på sig själva och 
arbetet. Sista mötet blir även en möjlighet för gruppen att knyta ihop säcken och sammanfatta 
de lärdomar som de tar med sig från processen. Illeris (2007) nämner att inom lärandets 
samspelsdimension handlar det om att mottagaren inte bara är mottagare, utan det krävs även 
att de får vara aktiva och delaktiga i processen. Facilitatorn främjar detta genom att hela tiden 
samspela med gruppen och ställa frågor vilka låser upp för utveckling och reflektion. Enligt 
vårt resultat är våra respondenter där för att motivera gruppen och driva processen framåt, de 
gör dock alltid klart för deltagarna att de i slutändan bär ansvaret för sitt egna lärande. Enligt 
Illeris (2007) är andra dimensionen, vilket syftar på drivkraften, ett måste för att det ska ske 
ett lärande. Enligt våra respondenter så väcker de drivkraften till liv, tex genom att 
individerna får upptäcka sin egna potential och inre styrka, detta uppnås genom att ställa 
frågor vilka uppmuntrar individerna att komma fram till svaren själva genom reflektion. 
Vilket sedan leder till att de får en känsla av att tro på sig själva och sina medarbetare. Vi 
tolkar detta som att för att skapa förutsättningar för en lärande organisation så använder sig 
facilitatorn av reflektion i syfte att få gruppen att själva komma till insikt om varför de 
behöver en förändring, drivkraften behöver komma inifrån dem själva för att utvecklingen ska 
bli hållbar. Facilitatorn är där för att väcka liv i drivkraften som redan finns inom varje 
individ. 
 

Lyssna genom öppenhet 
Enligt vårt resultat ska en facilitator vara öppen och anpassningsbar för nya idéer och intryck 
från gruppen. Enligt Illeris (2007) så ingår det i samspeldimensionen att individen ska få 
möjlighet att påverka sitt lärande, detta grundas i att ju mer den lärande engagerar sig desto 
större blir möjligheten till lärande. Resultatet påvisar att en facilitator, fast denna alltid 
kommer med en satt agenda, öppnar upp för gruppens behov just där och då. Tolkningen av 
detta blir då att facilitatorn arbetar för att bjuda in deltagarna i beslutsfattandet i designen av 
processen, vilket i sig leder till ökad delaktighet och större möjlighet till lärande. Illeris (2007) 
anser att detta är en av faktorerna till lärande, då detta infinner sig där aktiv medverkan och 
chans till medbestämmande existerar. Vårt resultat visar att respondenterna måste vara 
uppmärksammade på vad som sägs i gruppen, för att sedan kunna sammanfatta vad som har 
sagts av alla deltagare. Tolkningen blir då att delaktighet skapas via en sammanfattning där 
alla deltagare har fått chans till att bidra. Detta kan knytas an till Illeris (2007) 
innehållsdimension, vilkens fokus ligger på strävan efter att skapa mening och en 
sammanhängande förståelse baserat på vår tillvaros skiftande förhållanden. Det uppfattas som 
meningsfullt då deltagaren inte bara är mottagare utan även själv får vara aktiv i samspelet, 
vilket är av största vikt då ett lärande ska ske. Resultatet påvisar att facilitatorerna upplever att 
det gynnar dem som facilitatorer att kunna läsa och känna av gruppens energier, samt 
interaktionen mellan dem, med andra ord gruppdynamiken. Då facilitatorn alltid vill att alla 
ska vara delaktiga och bidra, bjuder denne in exempelvis den tyste till att vara delaktig, alla 
ska få uppleva att de har något att bidra med och blir lyssnade på. I anknytning till Illeris 
(2007) kan detta tolkas som att allas tankar värderas och uppskattas, vilket är viktigt för 
lärandet. Enligt respondenterna låter de gruppen vara delaktiga i processen genom att de låter 
gruppen själva beskriva varför de inte har utvecklats till den grad de önskar. Enligt Illeris 
(2007) kan drivkraften till att söka ny kunskap eller tillägna nya färdigheter ha att göra med 
otillfredsställda behov. Tolkningen av det är att genom att gruppen får beskriva varför de inte 
har utvecklats till den grad de önskar så kan de bli medvetna om sina otillfredsställda behöv 
och får en drivkraft till att utvecklas.    
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Samspel genom dialog 
Enligt vårt resultat så anser facilitatorerna att det är viktigt att de skapar en process där alla 
känner sig delaktiga i ett samspel, vilket de gör genom att olika åsikter diskuteras. Dialogen är 
särskilt viktig för det kollektiva lärandet, genom att fler människor har en del av svaret kan de 
genom samspel nå fram till en lösning tillsammans (Granberg, 2004). Detta har i vårt resultat 
visat sig vara en av orsakerna till varför facilitatorerna vill att alla ska få delge sina åsikter, de 
anser att den bästa lösningen ligger i den gemensamma ansträngningen. Respondenterna gör 
detta genom att fråga vad målet är med arbetet och vad gruppen vill få ut av processen, i syfte 
att få gruppen att se möjligheterna med att utvecklas. Detta tolkas som att det hjälper gruppen 
att se på saker och ting med distans, att de stannar upp och tänker efter vad de vill få ut av 
processen tillsammans (Granberg, 2004). Detta gör att individerna känner att de får vara 
delaktiga i processen vilket enligt Illeris (2004) är viktigt för lärandet. Resultatet visar på att 
om gruppen är klara med vilket målet är med processen, samt vad som behövs för att de ska 
nå dit, blir det lättare att motivera dem till att genomföra arbetet. Enligt Illeris (2007) så är det 
viktigt att ge energi till drivkraften för att det ska ske ett lärande genom att skapa t.ex. 
motivation. Resultatet påvisar att i försök att få gruppen att delge sina åsikter är det viktigt för 
facilitatorerna att de skapar öppenhet och visar att alla har möjlighet att vara delaktiga, enligt 
respondenterna leder detta till att gruppen känner sig trygga för att öppna sig. Inom dialogen 
är detta en del i lärandet, att det är finns en öppen attityd vilket skapar förutsättningar till att 
nå bättre lösningar tillsammans (Granberg, 2004). Enligt Illeris (2007) är samspel en viktig 
komponent för lärandet. I vårt resultat visar det att respondenterna samspelar tillsammans med 
gruppen genom att de försöker få gruppen att förlägga vart de kommit i proccesen, vart de har 
börjat göra annorlunda, samt vad de har kvar att göra för att nå till målet. Enligt Illeris (2007) 
är det viktigt för lärandet om deltagarna är aktiva i samspelet, detta upplevs som 
betydelsefullt. Utifrån studiens resultat framkom det att för att få alla till att delge sina åsikter 
och vara aktiva i samspelet behövde respondenterna vara medvetna om gruppdynamiken, de 
menar att de då kan uppmuntra en tystlåten person att bidra med sina egna tankar och om 
mötet styrs av en dominant deltagare, dämpa denne. 

Diskussion 
Studien har visat hur facilitatorer upplever hur de påverkar förutsättningarna för utveckling 
och lärande i/hos arbetsgrupper. Hur de i sin roll som förändringsledare kan skapa goda 
förutsättningar för lärande och utveckling i/hos arbetsgrupper i samband med 
förändringsprocesser. Gemensamma nämnare hos våra fyra facilitatorer var att de alla ansåg 
att då de leder och uppmuntrar gruppen till insikt via reflektion, skapar delaktighet genom att 
öppet lyssna så att alla får sin röst hörd, samt samspela genom dialog och bjuda in alla till att 
aktivt deltagande, var alla förutsättningar som skulle kunna leda till utveckling och lärande 
i/hos gruppen. Genom detta anser vi uppnått vårt syfte och svarat på hur facilitatorer upplever 
hur de kan påverka förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper.     
Vårt resultat visar på att alla våra respondenter använde sig av verktyget dialog, de ansåg att 
det var en konst att kunna ställa de rätta frågorna vid rätt tidpunkt så individerna fick 
genomgå en aha-upplevelse i anknytning till sig själv, andra och processen. Respondenterna 
påpekar att de inte är där för att rådgiva, utan de kommer med en ödmjuk inställning, då de 
anser att gruppen själva sitter på svaren är det facilitatorns uppgift att ställa frågorna som 
leder fram till dessa svar. Åberg (2009) har även hon samma erfarenhet från sin studie, vilken 
var riktad mot handledning, då handledaren ställde frågor till gruppen för att få dessa att 
öppna upp inför nya sätt att observera situationen. På samma sätt lyckas facilitatorn bana väg 
för rätt förutsättningar till utveckling och lärande för arbetsgrupper. Detta blir sedan ett steg i 
rätt riktning mot att bli en lärande organisation, då typiska kännetecken på en sådan 
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organisation är visat engagemang för fortsatt lärande och utveckling (Maltén, 2000).  Inom 
coachning strävar en coach efter att ställa effektfulla i syfte att öppna upp för möjligheter, 
alternativa handlingar och inre reflektion, genom inställningen att vi har svaret inom oss. 
Enligt Granberg (2004) hjälper dialogen till att lägga grunden för en mer öppen atmosfär 
vilket inkluderar en öppen attityd, detta tillsammans skapar möjligheter att som grupp uppnå 
bättre resultat.   

Vår studie har visat att våra respondenter upplever att de främjar förutsättningarna för lärande 
och utveckling då de kan få grupper att arbeta mot samma mål, detta i kombination med att 
alla får bidra och på så sätt inkluderas i förändringsarbetet. Upplevd delaktighet uppstår då 
facilitatorn lyckas få alla deltagare att aktivt bidra till processen. Våra respondenter anser att 
förbli uppmärksam på gruppens gruppdynamik, vilket inkluderar energier och deltagarnas 
interaktion mellan varandra, är en av förutsättningarna för att de ska kunna snappa upp om 
någon är tystare/högljudd. Detta leder i sig till en mer gemensam upplevelse genom att 
facilitatorn reglerar energin så att det formas till att bli en process där alla får aktivt bidra. 
Wardale (2013) menar att en facilitator måste förhålla sig flexibel och ha möjligheten att 
anpassa sig efter gruppen. I detta fall får facilitatorn anpassa sig efter gruppens energi för att 
kunna erbjuda den bästa lösningen för gruppen där och då, för att få ut maximalt från 
deltagarna och skapa en känsla av delaktighet. I våra respondenters roll ingår det att vara 
neutral till det som diskuteras, detta då fokus alltid ska ligga på deltagarna, svaren och 
insikterna ska enbart komma från gruppen. Lärande via reflektion, vilket gör att deltagaren 
tvingas fokusera inåt mot sig själv, resulterar i att svaren på ett naturligt sätt kommer från 
deltagarna själva. Olsson (2008) resultat visar på att nya idéer uppstår från samspel mellan 
individer, detta till större grad än från enskilda individers tankar och associationer. Detta i sig 
ökar möjligheten till kunskaper och kreativa prestationer, jämfört med om en individ skulle 
utföra samma uppgift på egen hand. Enligt våra respondenter är en facilitationsledd process 
en utmärkt plattform där deltagarna kan uppmuntras som grupp att bidra med sina 
livserfarenheter, tankar och idéer. Illeris (2007) styrker detta faktum då han beskriver 
samspelsformen vilken spelar en betydande roll för lärandet. Detta samspel, vilken självfallet 
ska inkludera individen som lär, är en form av gemenskap där syftet är att få individen att 
uppleva att dennes position uppskattas och att han har möjligheten att påverka processens 
riktning.   

Genom att kritiskt granska den information vi fick från våra intervjuer kom vi fram till att det 
hade varit intressant att intervjua ytterligare facilitatorer, vilka inte föreläste på samma skola. 
Det var genom skolan den ena författaren kom i kontakt med respondenterna. Detta formade 
av naturliga skäl respondenterna till att ha delade uppfattningar kring facilitationens 
byggstenar, då de arbetade tillsammans på en skola som hade klara grunder och värderingar 
kring vad facilitation innebär. Att få intervjua respondenter utanför detta system hade 
möjligtvis gett ett annat resultat och infallsvinkel. Det hade kunnat ge nya nyanser, 
perspektiv, insikter, förklaringar osv. Det finns ingen absolut kunskap eller sanning enligt 
kunskapsrelativismen och att kunskapen är kopplad till ett visst sammanhang (Allwood & 
Erikson, 2010). Det som vi har fått fram är byggt på personers subjektiva erfarenheter, vilket 
inte kan bli generella slutsatser. 

 

Det vi fick fram genom våra intervjuer kan på ett klart sätt relateras till Illeris (2007) teori. 
För att det ska ske ett lärande och utveckling för gruppen så krävs det en samspeldimension, 
en innehållsdimenson och drivkraftdimension. Samspelet står för att alla arbetar aktivt 
tillsammans och låter alla få delge sina åsikter och tankar i ett öppet klimat. Drivkraften väcks 
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till liv genom att facilitatorn ställer frågor till gruppen, där de själva får reflektera kring varför 
de behöver en utveckling och vad de vill få ut av processen. Detta ger förutsättningar för att 
skapa insikt och förståelse hos gruppen vilket relateras till innehållsdimension. Det är när 
dessa tre samverkar som det leder till lärande och en hållbar utveckling.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Genom denna studie har vi lyckats få en inblick i, samt fått möjligheten att tolka, hur 
facilitatorer upplever hur de kan påverka förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos 
arbetsgrupper. Vi har valt att vinkla det från facilitatorns perspektiv men för fortsatt forskning 
hade det varit intressant att ta in gruppens perspektiv också, vad gruppen anser vara 
förutsättningarna för att det ska främja utveckling och lärande i/hos deras grupp. Detta i 
samarbete med en facilitator som leder dem genom processen. Vi kan även se att det kan vara 
intressant för fortsatt forskning att observera hur facilitatorn arbetar, genom att vara med på 
exempelvis en workshop. Detta för att se om vi upplever samma faktorer som påverkar 
förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper som facilitatorn själv. Vi 
valde dock att inte göra det i denna studie då vårat fokus helt skulle ligga på facilitatorns 
upplevelse.    
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Bilaga 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat med facilitation? 
Arbetar du inom ett speciellt område med facilitation?  
 Om du skulle beskriva väldigt kortfattat för någon som inte vet vad en facilitator är 
för något, hur skulle du beskriva det då? 

Intervjufrågor 
Eftersom detta är en öppen intervju föreslår vi att du har detta i åtanke under konversationen: 
Då du arbetar med en ny organisation, hur kan processen se ut från den dagen du kommer till 
då du lämnar. 
Detta är teman som ska följa igenom berättelsen och knytas an till hur det kan främja lärande 
(utveckling) hos grupper inom organisationer: 
 
Interaktion (mellan facilitatorn och gruppen, samt enskilda individer) 
Verktyg (vilka främjar lärande och leder till utveckling) 
Design av lärande process 
Din Roll 
Din Ledarstil 
Vad krävs för att det ska ske ett lärande i gruppen? (utveckling) 
Hur gruppers lärande kan främja organisationer. 
 


