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Abstract 

It is a general trend that many small units of work merge into bigger and fewer work 

organizations. In my study a trade union representative acts as project leader, facilitating the 

fusion of a number smaller trade union branches with two larger sections. The project design 

is that some thirty trade union members (Kommunal) participate in regular meetings for six 

months. Their shared purpose of project work is to eventually increase the availability and 

efficiency of office work between as trade union board members and administrators. The 

purpose of my study is to expand the knowledge of what happens from a learning and 

development perspective during the innovative project process. What conditions exist for the 

development of learning? By deploying an interactive approach to understanding the process I 

have gathered, recorded and transcribed data from focus group interviews, in-depth 

interviews, questionnaires and direct observations. The results suggest that the project holds a 

potential for individual and collective learning. One explanation is that the participants are 

motivated for idealist reasons, i.e. trade union members deserve 100% service quality. Project 

work ensures that the participants find inspiration, clarify visions, engage in communication 

and find a position from which they may take a critical stand. Other motivating factors are 

communication skills, political rhetoric, social interaction and high levels of social 

competence. A third motivating force would be the trade union representatives’ shared goals. 

They balance nicely with the natural contradictions which seem to appear in times of 

organizational change. More specifically, project work enhances the project participants’ 

ability to divide labor and manage the flow of information at the office. As a result of the 

fusion process and project work together, the participants learn to balance structure and 

control with innovation and creativity. 
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Sammanfattning: 

Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre 

enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett 

utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De 

förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. Men något händer när 

sektioner går samman och det är intressant att studera hur de förtroendevalda hanterar 

förändringsprocessen. Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Vilka förutsättningar finns för utveckling 

av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv när sektioner går samman?  

 Genom en interaktiv forskningsansats har jag under utvecklingsprojektet samlat in data 

genom fokusgruppsintervjuer, djupintervjuer, enkäter och observationer.  

Resultatet visar att utvecklingsprojektet som lärandeverksamhet utgör en stark grund 

genom sin ideella grundtanke om att medlemmen står i centrum. Utvecklingsprojektet som 

lärandeprocess fyller en viktig funktion, eftersom det ger deltagarna möjlighet till inspiration, 

visioner, kommunikation och till att ifrågasätta. Styrdokument, grundvärderingar, inställning, 

utvecklingsmål, mångfald av erfarenhet och kunskap, struktur och interaktion är 

förutsättningar för utveckling av deltagarnas lärande. De förtroendevaldas gemensamma mål i 

relation till motsättningar i verksamhetssystemet har betydelse för de nybildade sektionernas 

verksamhet, och det visar sig exempelvis i möjligheter att utveckla arbetsdelningen och 

informationshanteringen på expeditionerna. Samgående av sektioner är en faktor som kommer 

att leda till utveckling eftersom mångfalden av erfarenheter kan öppna för innovation och 

kreativitet. Den öppningen initierar till att de förtroendevalda också kan skapa en verksamhet 

som har struktur och trygghet. 

 

 

Nyckelord: Fackförening, ideell verksamhet, interaktiv forskning, lärande, sammanslagning, 

utvecklingsprojekt 
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1 Bakgrund 

I samhället i dag finns det en trend som pekar mot att allt fler organisationer och verksamheter 

verkar för ett samgående eller för en sammanslagning. Det som sker är helt i det globala 

samhällets anda där utbyte av erfarenhet, kunskap, innovationer och idéer kan utveckla och 

stärka verksamheten. Samgående eller sammanslagningar är aktuellt och tillämpligt inom alla 

sorters verksamheter och inom alla typer av organisationer. Temat för denna uppsats är 

facklig verksamhet på lokal nivå där sektioner ska gå samman. Den fackliga verksamheten är 

en viktig del i samhällets funktion och arbetslivets förändringar påverkar den fackliga 

verksamhetens struktur. Exempelvis påpekar Kjellberg (2002) att de förändringar som sker i 

arbetslivet i framtiden kan betyda framtida förändringar på den etablerade fackliga strukturen. 

Även om den direkta kopplingen vad gäller sammanslagningar går till stora komplexa privata 

och offentliga organisationer, så förekommer det också att sådana sker på lokal och ideell 

nivå. Gennard (2009) skriver att sammanslagningar mellan fackliga organisationer i allmänhet 

frigör resurser och medel som organisationer kan använda till att utveckla nya strategier för 

att rekrytera nya medlemmar. Men sammanslagningarna kan också stärka möjligheterna att 

behålla de medlemmar som redan är anslutna i den fackliga organisationen. Gennard (2009) 

påpekar också att sammanslagningen knappast med automatik ökar antalet medlemmar. Det 

handlar snarare om resultatet av den sammanslagna verksamhetens fortsatta aktiviteter och 

handlingar. Sammanslagningar är en resurs som kan vara både ett hinder och en möjlighet för 

verksamheter i allmänhet men kanske för kollektivets och individens lärande i synnerhet. 

Ellström (2010) skriver att den resursbesparing i form av tid som organisationer gör kräver 

strategier för att verksamheten ska behålla nivån på arbetsplatslärande som genom kreativitet 

skapar innovation och utveckling. Här finns en risk menar Ellström (2010) vidare, att 

verksamheten bara lägger fokus på den löpande, rutiniserade verksamheten och missar den 

utvecklingsinriktade verksamheten. En utvecklingsinriktad verksamhet kan exempelvis vara 

ett utvecklingsprojekt, som har till mål att ta tillvara de möjligheter som en sammanslagning 

borde generera. Sammanslagning mellan organisationer men även mellan mindre enheter 

inom en organisation innebär en förändring. Tonnquist (2008) poängterar att det är behovet av 

förändring som initierar och motiverar ett projekt. Behovet av förändring är också det som 

styr valet av motiv och utvecklingsmål för projektet. Genom att organisera förändringar i 

projektform, får deltagarna möjlighet att känna delaktighet och att påverka, vilket är en viktig 

faktor i dagens samhälle. Gennard (2009) skriver att fackliga organisationer följer samhällets 

trender. Fackliga organisationer har så väl som andra organisationer behov och motiv för 

organisationsförändring som exempelvis sammanslagningar eller samgående. Att arbeta och 

utveckla individ, kollektiv och verksamhet med utgångspunkt i ett projekt är en ytterligare 

trend inom många av samhällets och arbetslivets funktioner, inklusive facklig verksamhet.  

  

1.1 Facklig verksamhet 

Facklig verksamhet har en stark tradition i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv har de 

svenska fackföreningarna också alltid haft en förhållandevis stark position i samhället. 

Sveriges fackliga verksamhet är också känd för att genom klassificering av arbetare, 

tjänstemän och akademiker organiserat centrala förbund LO, TCO respektive SACO 

(Bengtsson, 2008). Facklig verksamhet bygger på arbetarrörelsen som startade för över 100 år 

sedan och facklig verksamheten utgår från medlemmarnas intresse och bygger på demokratisk 

och ideell funktion. I Sverige har ideella föreningar spelat en stor roll både historiskt och 

politiskt (Lundström & Wijkström, 1995). Facklig verksamhet har en grundidé som bygger på 

altruism och en tanke om att man är starka tillsammans i en gemenskap. Verksamheten har till 

uppgift att skapa förutsättningar för att ta vara på medlemmars intresse. Den ideella aspekten 
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på facklig verksamheten är exempelvis den möjlighet som de fackliga medlemmarna har att 

påverka vilka uppdrag som är meningsfulla för medlemmarna. Men ideell verksamhet har 

också en aspekt på att de förtroendevalda ska jobba för kollektivets bästa (Nelander & 

Goding, 2003). I demokratisk ordning väljer medlemmarna arbetsplatsombud, skyddsombud, 

styrelseledamöter i avdelningsstyrelser samt styrelseledamöter i sektions- eller klubbstyrelser 

(Stadgar, 2007).  

Att Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är en lärande organisation, är ett 

beslut som kongressen antog 2002. År 2004 antog Kommunals kongress, utifrån en central 

översynsutredning, en slutrapport och programmet ”Kamp med hjärta”. Besluten initierar det 

projekt som Kommunal på alla nivåer arbetar aktivt med för att möta samhällets förändringar 

(Svenska Kommunalarbetareförbundet). Anheier (2000) påpekar att det idag är en viktig 

aspekt att för ideella organisationer att hantera en mängd, i både antal och i omfång, större 

osäkerheter än tidigare. Det är därmed viktigt att uppmärksamma den sociokulturella aspekten 

på ideella organisationer. Anheier (2000) skriver att det är viktigt att se det dagliga arbetet 

inom organisationen som något som är kopplat till ett system som är föränderligt och ger 

möjligheter till deltagande i nätverk.  

Kommunal är det största förbundet inom Landsorganisationen (LO) med ca 512 000 

medlemmar fördelade i över 230 olika yrken, inom den offentliga och privata sektorn. Detta 

sammantaget ger en bild av komplexiteten i de förtroendevaldas fackliga arbete. Kommunals 

organisation bygger på att medlemmarna på varje arbetsplats väljer arbetsplatsombud och 

skyddsombud som ska verka som initialt fackligt stödd på arbetsplatsen men också vara en 

länk upp till klubbnivå och sektionsnivå. De fackliga sektionerna är en viktig knutpunkt där 

en eller flera yrkesgrupper bedriver verksamhet för att lösa medlemmarnas problem. I 

sektionen arbetar förtroendevalda styrelseledamöter och fackliga företrädare. I varje län finns 

det en avdelning där sektionerna genom ombud ingår i representantskapsmöte två gånger per 

år. Avdelningen har också en styrelse och rekryterade ombudsmän. Ombudsmännen arbetar 

på avdelningskontor och har en expedition för medlemmar och sektioner. Förbundsstyrelse 

och förbundsledning arbetar med de stora fackliga frågorna, och det är förbundsledningen 

som leder det fackliga arbetet utifrån beslut i förbundsstyrelsen. Kommunal har en tradition 

och struktur för utbildning av arbetsplatsombud, förtroendevalda och anställda (Svenska 

Kommunalarbetareförbundet). Kommunal är den fackförening som stadgebundet även tar 

politisk ställning. Det står att läsa i stadgarna 2 § mom. 2 om fackföreningens uppgift:  

 

Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk 

socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell 

välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt internationell facklig solidaritet. 

 (Stadgar, 2007, s. 6) 

Ur ett historiskt perspektiv var det från början männen som i majoritet bildade Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, men i mer är 50 år är det kvinnorna som har varit i majoritet 

bland medlemmarna. Detta förhållande har även avspeglat sig i beslutande organ på lokal och 

central nivå, där antalet kvinnor är i majoritet (Svenska Kommunalarbetareförbundet). Att 

arbeta fackligt på en sektion innebär att man i demokratisk ordning fått förtroende att 

företräda medlemmarna. I detta påstående finns det också en paradox eftersom det är allt färre 

som vill eller kan engagera sig facklig (Bengtsson 2008; Ahrne, Roman & Franzén, 2008).  

 Den fackliga verksamhetens styrka är att den står på både en centraliserad och en 

decentraliserat grund, men den lokala fackliga verksamheten har en tendens att ge de som 

arbetar fackligt en ökad arbetsbörda (Bengtsson, 2008). Trots att Sverige i jämförelse med 

andra länder har en stor andel fackligt organiserade medlemmar så verkar det som om yngre 

och/eller icke tillsvidareanställda tenderar att avstå från att organisera sig fackligt (Kjellberg, 
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2002). Det finns en upplevd klyfta, skriver Ahrne, Roman och Franzén (2008), mellan 

medlemmar och förtroendevalda, på exempelvis en sektion. Skillnaden tar sig uttryck i känsla 

av ointresse, slentrian, tidsbrist samt brist på närhet till arbetsgivaren och avstånd till 

medlemmarna.  

 

1.2 Problemformulering och syfte  
Fackföreningsrörelsen har en lång tradition att hantera medlemmarnas behov, men 

informations- och kunskapssamhället har på många sätt ändrat förutsättningarna för de 

förtroendevaldas sätt att arbeta, även om arbetet fortfarande har en viktig ideell aspekt. 

Kommunal arbetar utifrån att vara en lärande organisation där förändringar på individnivå och 

kollektiv nivå ska leda till ökad effektivisering och tillgänglighet. Med tanke på 

problematiken med att koppla sammanslagningen till arbetets ideella aspekt och de komplexa 

och alltmer avancerade kompetenskrav som samhälle och medlemmar ställer på individen och 

kollektivet är det intressant att undersöka lärprocessen under ett projektarbete vars 

övergripande mål är att genomföra en sammanslagning. Delaktighet och påverkan är faktorer 

som jag ser som en grund till att utvecklingsprojekt och facklig verksamhet hamnar inom 

pedagogikvetenskapens område. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det intressant att studera en 

speciell målgrupp i en speciell kontext. Det finns förvisso studier som är utförda inom facklig 

verksamhet. Få är gjorda ur ett pedagogiskt perspektiv. Det finns ett kunskapsglapp för vad 

som sker i en facklig verksamhet under ett utvecklingsarbete i form av sammanslagningar. 

Sker det en utveckling vid sammanslagningar i en facklig verksamhet och vad påverkar i så 

fall de förtroendevaldas möjlighet till lärande och utveckling? Att utöka kunskaper om vad 

som sker i den speciella fackliga kontexten för ett utvecklingsarbete är viktigt och relevant 

eftersom studierna kan öka förståelsen för den komplexitet och dynamik som utveckling och 

lärande utgör ur de förtroendevaldas perspektiv.  

Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Frågeställningen lyder så här: Vilka 

förutsättningar finns för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv i ett 

utvecklingsprojekt då fackliga sektioner slås samman? 

  

2 Tidigare forskning 
Jag har valt att beskriva tre undersökningar som var för sig beskriver facklig verksamhet, 

kunskapsintegrering samt förändringsarbete med kollektiv och individ i samspel.  

2.1 Lärande i en fackförenings vardag 
I många organisationer finns det idag ett intresse för organisationens, arbetsgruppens och 

individens lärande och utveckling. Studier av lärande- och utvecklingsprocesser inom facklig 

verksamhet finns bara i begränsad omfattning. Köpsén (2008) skriver om lärande i en 

fackförenings vardag. Hon har som syfte att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån 

inom arbetarnas fackföreningsrörelse. Hennes studier lägger fokus på arbete och lärande i 

styrelsearbetet på en mellanstor industri. Den fackliga verksamheten finns alltså inom den 

privata sektorn och den är kopplad till en arbetsplats. Men undersökningen sker främst utifrån 

ett ”expeditionsperspektiv”. Köpsén (2008, s. 11) söker svar på hur det fackliga arbetet 

kommer till uttryck i aktiviteter och vilka utvecklingsprocesser det genererar. Hon frågar sig 

också hur de olika aktiviteterna och processerna samspelar och hur den lokala fackliga 

verksamheten tar nya vägar. 
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Köpsén följer under tre års tid en styrelse som från början saknar facklig erfarenhet. 

Hon samlar in kvalitativ data genom intervjuer och deltagande observationer och resultatet 

visar på att det under de tre år som undersökningen fortgår, går att identifiera tre perioder som 

hon klassificerar lärandeprocessen. Hon benämner dem i kronologisk ordning som 

”revolution”, ”nybygget” respektive ”reträtt”. Författaren menar att det i revolutionsperioden 

går att identifiera tre utvecklingsprocesser där fackligt arbetet och lärande samspelar. Det är 

den process där medlemmarna sätter gränser, det är förbundets utbildningar och det sker ett 

samspel mellan oerfarna och erfarna förtroendevalda. I den här studien synliggör jag främst 

det sistnämnda. Men hela utvecklingsprojektet är som en kunskapsbildning och medlemmarna 

finns med som en slags osynlig påverkare.  

I perioden som författaren kallar ”nybygget” finns det betydande krav på lärande 

eftersom de nya förtroendevalda vill ”[…] definiera bort alla tidigare vanor, rutiner, 

arbetssätt och relationer.” (Köpsén, 2008, s. 167). De förtroendevaldas arbete och lärande 

riktar sig främst på att lösa naturliga motsättningar som ska leda till att man kan göra mer för 

medlemmarna och eliminera risken att uppfattas som om de går arbetsgivarens ärende, genom 

att exempelvis upprätta nya mönster för ett ökat inflytande samt ökad möjlighet att påverka 

och förhandla. Interaktion med andra sociala praktiker och att i den egna praktiken sätta 

gränser för de nya vanor, rutiner, arbetssätt och relationer är en viktig faktor i denna period. 

Medlemmarnas delaktighet är i början en viktig faktor vid problemlösning. Under ”nybygget” 

testar de förtroendevalda sig fram till gemensam problemlösning. Men det finns en allt 

tydligare arbetsdelning och förutsättningar för lärande och arbete skiljer sig åt för de 

förtroendevalda. Ordförandes lärande utvecklar sig i snabbare takt eftersom hennes 

deltagande i andra fackliga gemenskaper är betydligt högre än övriga ledamöter. Det leder till 

att ordförande tar ett allt större ansvar på att identifiera, definiera och lösa problemen.  
I den avslutande perioden (reträtt) avslutar ordförande sitt uppdrag vilket Köpsén (2008) 

tolkar som en bristande samstämmighet mellan tillhörighet till olika sociala praktiker och att 

fackföreningen i allmänhet och ordförande i synnerhet utsätter sig för nya utmaningar. 

Deltagande får i denna period en annan betydelse för de förtroendevalda och de informerar 

varandra samt identifierar och löser problem tillsammans. I denna period är det utveckling av 

vanor, rutiner och traditioner i det interna fackliga styrelsearbetet som dominerar och den 

fackliga praktiken övergår till att vara ”[…] mer avgränsad och ’lokal” (Köpsén, 2008, s. 

225). Förändringar i arbetslivet och krav på att söka och utveckla nya kunskaper blir ett 

dilemma för de förtroendevalda i styrelsen. Det finns för den lokala fackföreningen samtidigt 

krav att lära på egen hand dels genom att individuellt söka information och dels genom att 

individuellt initiera till facklig utbildning. Köpsén (2008) drar slutsatsen att den lokala 

fackföreningens samspel med omgivande gemenskaperna och sociala praktiker har stor 

betydelse för de utvecklingsprocesser som den lokala fackliga verksamheten skapar och de 

kunskaper som verksamheten utvecklar. Samspelet leder till att styrelseledamöternas får 

möjlighet att definiera den rådande situationen samt tillgå fackföreningsrörelsens samlade 

erfarenheter och resurser.  

Köpséns forskning visar på det komplexa med ideell verksamhet och hur viktigt det är 

att se verksamhetssystemets alla delar. Det är viktigt att identifiera motsättningar för att de 

förtroendevalda ska uppnå ett gemensamt mål.  

2.2 Integrering av kunskap vid sammanslagning 
Det finns en trend i samhället för samgående och sammanslagningar. Alarik (2004, s. 3) har i 

en undersökning utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv undersökt hur parternas kunskaper 

interagerar vid en sammanslagning. ”Syftet är att belysa de problem som uppstår i fusioner 

när kunskaper hos individer och grupper i de samgående företagens [sic.] skall integreras i 

en gemensam organisation”. Alarik (2004) baserar undersökningen på tre fallstudier och det 
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insamlade materialet består av djupintervjuer, informella samtal samt interna protokoll och 

dokument.  

Resultatet visar att kunskapsprocessen måste vara gemensam och att parternas kontakter 

måste uppstå ur personliga kontakter och möten. Dialogen mellan de skilda praktikerna skapar 

en möjlighet för individuella och kollektiva kunskaper. Parterna kan jämföra, pröva, anpassa 

och utveckla kunskaper. Den personliga kontakten är viktig i ett initialt skede för att därmed 

ge möjlighet till ett ömsesidigt förtroende som kan skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte. 

Resultatet visar också att det finns både möjligheter och hinder för att en 

kunskapssynergieffekt ska komma till stånd vid sammanslagningar. Det är kunskapen att veta 

vem som vet som är det relevanta många gånger. Trots det finns det också vissa 

kunskapsintegrationer som kan ge en synergieffekt i den nya, sammanslagna organisationen. 

Samförstånd och konkurrens kan leda till kunskapssynergi men konkurrens kan också leda till 

konflikter mellan individer som Alarik (2004) benämner som destruktiva. Utökade och skilda 

sorters kunskaper skulle kunna skapa situationer där innovationer sker. Kunskapsutbytet 

påverkar vilka lika/olika referensramar och likartad/olika kunskap som finns i de olika 

organisationerna. Alarik (2004) identifierar fyra situationer i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Referensramar och kunskaper som påverkar kunskapsutbytet i två samgående enheter 
(Alarik, 2004, s. 39) 

 

 Likartad referensram Olika referensram 

 

Likartad 

Kunskap 

 

Samförstånd 

Ökad kunskap (djup, täckning) 

Konkurrens 

Kunskapssynergi 

eller nollsummespel 

 

Olika  

Kunskap 

 

Samförstånd 

Ökad kunskap 

(bredd, komplettering) 

Distans 

Kunskapssynergi 

eller status quo 

 

  

I en sammanslagning av facklig verksamhet finns det hos de förtroendevalda troligen likartad 

referensram och likartad kunskap vilket därmed borde kunna leda till samförstånd och ökad 

kunskap. Men det borde också finnas en tendens på likheter i referensram och olikheter i 

kunskap främst genom de olika yrkesgrupperna och olikheter i hur de förtroendevalda har lärt 

sig att utföra rutiner.  
Studien handlar om fusioner inom branscher som ligger långt från ideella fackliga 

organisationer. Det handlar om människor som är rädda om sina jobb där konkurrens får en 

helt annan betydelse än vad den har inom traditionell facklig verksamhet där det är 

medlemmarna som trots allt är de som enligt demokratisk ordning väljer sina fackliga 

företrädare.  

2.3 Kollektivt och individuellt lärande 
Döös, Wilhelmson och Backlund (2001, s. 44) genomför en studie där syftet ”[…] är att på 

empirisk grund bidra till en begreppslig diskussion om kollektivt lärande genom att peka på 

komplementära processer och kompletterande sätt att förstå hur det kan gå till i skilda 

sammanhang” Även om denna studie är gjord i ett telekomföretag så är det verksamhetens 

behov av förändring på grund av nya förutsättningar som ligger i fokus, vilket också är 

aktuellt i min studie. De nya förutsättningarna handlar förvisso i stor grad om att producera 

nya produkter och om marknaden, men det finns även likheter i form av att det är en 

problemlösande verksamhet. Det är också en verksamhet där det finns ett beroendeförhållande 
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till andra människors kunnande. Metod för datainsamling var deltagande på förberedande och 

återkommande möten, observationer, individuella intervjuer samt gruppsamtal.  

Resultatet visar att den enskilda individen kan känna sig otillräcklig i de vardagliga 

arbetsuppgifterna. Känslan att vara otillräcklig är en förutsättning för att kollektivt lärande 

startar och fortskrider. Det sker ofta en tvåvägsdialog mellan enskilda individer för att lösa 

problem, ibland bland människor som är främlingar för varandra. Att individen ska vara 

tidseffektiv stör också bristen på deras kollektiva lärande, många gånger på möten där 

erfarenhetsutbytet uteblir. Kurser för enskilda samt, under viss tid, praktik inom andra 

områden förekommer. Frågorna mellan enskilda har en tendens att vara kortfattade utan att 

leda till utveckling. Det finns en klar individualistisk drivkraft och utgångspunkt som visar sig 

i att varje individ blir expert på att utveckla sin egen uppgift. Vid de tillfällen då kollektivet 

jobbar tillsammans med en konkret uppgift eller då man tillsammans diskuterar intressanta 

dilemman på rasterna sker kollektivt lärande. Döös, Wilhelmson och Backlund (2001) ser i 

sin studie hur de mer erfarna och specialiserade medarbetarna erbjuder sin kunskap och de 

menar att det är av stor vikt för verksamheten att det finns individ och miljö för det. En viktig 

aspekt på individuellt och kollektivt lärande är att det finns nätverk eller kontaktnät utanför 

gruppen för att medlemmarna på så sätt utveckla en strategi för att hantera sin uppgift.  

Döös, Wilhelmson och Backlund (2001) drar slutsatser att det brister i kollektivt lärande 

då det i den initierande fasen av ett projekt bara finns ett fåtal individer får ta del av och skapa 

sig en bild av den nya uppgiften eller produkten. De är också förbryllade över bristen på 

kollektiva lärprocesser men ser också att det finns ett stor kollektiv kunskap. De drar 

slutsatsen att lärandeprocessen utgår från tvåvägskommunikation även om kollektivet finns 

som en trygghet i vardagen.  

Individernas handlingar är en viktig faktor för att lärande och utveckling ska ske, men 

det är framförallt viktigt att individerna i ett utvecklingsarbete har ett gemensamt mål. 

Tvåvägskommunikationen som sker har stor betydelse i den fackliga kärnverksamheten. I 

utvecklingsprojektet ser jag att kommunikationen med många leder till att de förtroendevalda 

kan bli medvetna om andra förfaringssätt och få nya perspektiv på verksamheten.  

3 Teoretisk referensram: lärande och utveckling 
I den teoretiska referensramen har jag en ambition att visa teorier om lärande utifrån att 

lärande och utveckling sker i social gemenskap, där individer möts och skapar mening, 

kunskap och erfarenheter tillsammans. Det är genom att handla och delta i olika aktiviteter i 

olika situationer och i olika sammanhang som lärande sker. Lärande individer kan förutse, 

behärska och styra kvalitativa förändringar hos enskilda individer, grupper av människor, 

organisationer och samhället i stort (Engeström, 1987). I ett sociokulturellt perspektiv är det 

teknisk och social utveckling som påverkar det sätt som vi tar emot, hanterar och anpassar 

information, kunskaper och färdigheter. Kulturella redskap utvecklar individen, samspelet 

mellan individer och grupper av människor (Säljö, 2000). Språket är ett av de viktigaste 

redskap som människan har och det är centralt för lärande. Förändringar för ofta med sig nya 

begrepp och i mellanmänskliga möten har språket en tendens att antingen främja eller 

avskärma individen och kollektivet. Verbal kommunikation har att göra med språket som i 

detta sammanhang främst är knuten till de termer, kategorier och begrepp i en viss 

verksamhet. Säljö (2000; 2005) skriver att den verbala kommunikationen är som en 

medierande länk mellan social interaktion och individuellt tänkande. Säljö (2005) påpekar 

också att språket som medierande verktyg, är intimt förknippat med de fysiska redskap som 

människan använder i olika verksamheter. Han ser att begreppet kulturella artefakter speglar 

den relation som finns mellan språket (intellektuella artefakter) och fysiska artefakter, och han 

menar att det är viktigt att se och förstå den relationen. Genom att individen blir förtrogen 

med och vänjer sig vid de språkliga kollektiva redskapen blir de förtrogna med de fysiska 
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verktygen och den rådande kulturen. Det kan ta lång tid att lära sig språkliga termer, 

kategorier och begrepp. Att definiera begreppen är förvisso en sak, skriver Säljö (2005), men 

att använda dem i sitt tänkande och i sitt handlande är en betydligt mer långvarig process som 

har en karaktär av tillvänjning. Ur ett pedagogiskt perspektiv är språkliga termer inte mycket 

värt om det inte också har ett begreppsligt innehåll. Säljö (2005, s. 143) skriver: ”Förståelse 

ligger inte enbart i igenkännande och bekräftelse i ett begrepps innebörd utan i förmågan att 

använda det på nya och kreativa (men lokalt förankrade) sätt […].” I denna studie är språket 

en viktig faktor för lärande och utveckling, och det finns en potential för utveckling i de 

verksamhetssystem där läraktiviteten naturligt ingår.  

Det är i social interaktion som en stor del av lärandeprocessen sker och det är genom 

sociala omständigheter som gruppens ideologi får betydelse. Kollektivets inställningar och 

ståndpunkter bildar ett slags sammanhängande mönster (Fiske, 1990). Dessa föreställningar 

kan ha en tendens att vara illusoriska och tillsammans bildar det ett slags ”ideologins retorik” 

som i sin tur kan utgöra både ett hinder och en möjlighet för individuellt och kollektivt 

lärande. När samtal mellan människor enbart har som funktion att svetsa samman gruppen 

finns det en risk att individuella skillnader i perspektiv och erfarenheter förblir dolda och att 

upplevda dilemman ligger kvar under ytan.  

Utvecklingsarbete är en ackommodativ läroprocess eftersom det handlar om att 

individen ska anpassa sig till nya omständigheter. Engeström (1987) ser att lärprocessen är en 

kulturell process och en utvecklingsprocess. Med andra ord är en verksamhet en lärprocess 

(Ellström, 2004; Engeström, 1987). Organisationen, kollektivet och individen i dessa 

verksamheter handlar utifrån samhällets och marknadens förändrade krav, men också utifrån 

individuell och kollektiv initiativförmåga och ambitionsnivå samt utifrån tradition och kultur 

(Hultman, 2004). Interaktion, kontext och kultur har betydelse för utvecklingsarbete och 

lärande (Hultman, 2004). Ellström (1992) menar att kriterierna för en lärande organisation går 

att finna i att det finns en tydlig och klar målformulering men också ett kritiskt 

förhållningssätt och reflektion av densamma. Det är också viktigt att det finns möjlighet till 

utveckling och potential till ökat lärande i individuella och kollektiva arbetsuppgifter samt att 

verksamhetskulturen stödjer och inspirerar till fortsatt lärande. Att organisationen förespråkar 

en integration mellan informellt lärande på arbetsplatsen och planerade utbildningsansatser är 

också av vikt. Slutligen är det viktigt att organisationen främjar aktiviteter som leder till både 

handling och reflektion eller om man hellre vill uttrycka det i termer av produktion och 

lärande. Kock (2010) påpekar att det är viktigt med öppenhet i en lärande organisation för att 

människorna ska upptäcka behovet av förändring. En lärandeprocess har anpassning, 

hantering och utveckling som viktiga aspekter på vad som sker i ett utvecklingsprojekt. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv är sådana fenomen centrala i denna studie.  

3.1 Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande 
Ellström (2004) menar att det i lärandeprocessen i arbetslivet ingår både anpassningsinriktade 

och utvecklingsinriktade handlingar och faktorer. Lärande som är anpassningsinriktat består 

av effektiva handlingar som någon utför utifrån givna regler och instruktioner. Det finns en 

enhetlighet, ett liktänkande, en stabilitet och en säkerhet i verksamheten och deltagarna 

behärskar sin givna arbetsuppgift. Ellström (2004) ser denna utförandets logik som nödvändig 

eftersom man kan lösa problem genom att man använder givna föreskrifter, normer och 

anvisningar och därmed skapar trygghet, säkerhet och stabilitet i verksamheten. Men den här 

typen av lärande kan också leda till stagnation i individens och kollektivets utveckling genom 

sin slentrianmässiga karaktär, och på grund av att kunskapsnivån ligger fast på en stabil nivå. 

Individens handlingsutrymme ligger inom fasta och begränsade ramar. Om den mentala 

påfrestningen hos de anställda minskar finns det dock möjlighet att frigöra kapacitet för 

exempelvis utvecklingsinriktat lärande. 
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Utvecklingsinriktat lärande består av reflektion samt av kreativa och innovativa tankar. 

Det är utvecklingen som är målet och det är stor tolerans för olikheter, osäkerhet samt fel och 

brister i de handlingar deltagarna utför. Det är ”högt i tak” vad gäller kritisk analys och 

divergens i handlingar och tankegångar. När det är utvecklingens logik som råder är det 

viktigt med ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande. Det råder samtidigt en hög autonomi 

och en hög delaktighet (Ellström, 2004). Komplexa situationer och dilemman bemästrar 

individen eller kollektivet med att identifiera och definiera problemet. Därefter ifrågasätter 

deltagarna gamla arbetsmetoder, de utvecklar och prövar nya metoder. Människan får 

ompröva det hon vet sedan tidigare och inta nya perspektiv (Ellström, 2006).  

Förmågan till utveckling ligger i, menar Ellström (2004; 2006), att finna en balans 

mellan de båda sätten att se på arbete, lärande och verksamhet. Ett alltför starkt rutiniserat 

arbete leder till allt färre reflektioner och innovationer i verksamheten. Med en alltför stark 

utvecklingsinriktad logik misslyckas aktörerna med att implementera innovationer i 

verksamheten. Det brister i relationen mellan tanke och handling (Ellström, 2006).  

Det finns en bit av både anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande i ett 

utvecklingsprojekt. I dagens så kallade kunskapssamhälle finns det ett behov av att tänka nytt; 

innovation och kreativitet är ledord på alla nivåer i de flesta sammanhang. Påverkan från olika 

aktörer i utvecklingsarbete samt påverkan från omkringliggande verksamheter skapar en 

gynnsam situation för att en kreativ lärandeprocess ska komma till stånd.  

3.2 Situerat lärande  
I teorin om situerat lärande finns det också tecken på lärande med drag av anpassning och 

utveckling. Lave och Wenger (1991) skriver att situerat lärande är något som gradvis flyttar 

individen djupare in i en praktikgemenskap. Det sker ett lärande genom att lärlingen lär av 

mästaren. Författarna (1991) utvecklar sin teori om lärande utifrån lärlingssystemets idéer och 

de menar att förutsättning för att lärande ska ske är det finns en social och relationell aspekt. 

Beroende på arbetssituation sker lärande när människor samspelar genom handlande och 

deltagande. Novisen blir upptagen som fullvärdig medlem i en kultur genom en process av 

deltagande och delaktighet. Relationen mellan lärling och mästare är ett resultat av samhällets 

historiskt utvecklade strukturer och sedvänjor och mästarrollen har knappt någonting alls med 

egocentricitet att göra. Det sker ett ständigt samspel mellan människans förståelse och 

erfarenhet och hennes praktikgemenskap. Det sker också ett ständigt samspel mellan 

människans tankar och handlingar. Lärande är ett sätt att gå in i den praktikgemenskapen 

snarare än att ha kunskap om den. Tidigare erfarenheter använder individen som en resurs för 

att handla, besluta, agera, planera osv. Identitetsutveckling och utveckling av delaktigheten 

sker genom exempelvis observation och kommunikation i verbal och icke verbal (inklusive 

handlande) form, och det leder till en ökad förståelse och färdighet. Exempelvis har andras 

berättade upplevelser av en viss situation, betydelse för beslutsfattande. Det är lika viktigt att 

observera mindre erfarna och lyssna på deras berättelser som att delta i kommunikationen 

med en auktoritet. Att få tillträde och tillgång i en praxisgemenskap är nyckeln till ett initialt 

och utökat deltagande. Det finns dilemman, inte minst med att få tillgång till verksamhetens 

artefakter. Graden av öppenhet samt behörigheten att disponera andras kunskap avgör 

lärlingens möjligheter (Lave & Wenger, 1991).  

Varje år väljer medlemmarna i de fackliga organisationerna sina förtroendevalda som 

ska representera och företräda medlemmarna. De representerar medlemmen genom att arbeta 

på sektionens expedition och sitta med i sektionsstyrelsen. Vid dessa val förekommer både 

omval och nyval. Det finns en ständig dynamik mellan noviser och mästare i sammanhanget, 

så att nyvalda frågar de mer rutinerade kamraterna till råds, alternativt att de rutinerade 

medlemmarna tar sig an nykomlingarna på ett intuitivt sätt – långt från hur det går till i 

skolans formella utbildningar.  
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 3.3 Expansivt lärande 
Expansivt lärande bygger också på en logik med inslag av både anpassning och utveckling. 

Även om det sistnämnda är fallet, framträder utvecklingen främst genom förändring och 

expansion i ett verksamhetssystem. Engeström (1987) menar att det är verksamheten eller 

aktiviteten i sig som är viktig att undersöka och att utveckling sker i kollektivet innan den sker 

hos individen. Kulturella och historiska sammanhang är av stor betydelse enligt detta synsätt 

tillsammans med vilket behov och vilket motiv som föranleder verksamheten. För att förstå 

människan behöver man också förstå gemenskapen på samhällsnivå, organisationsnivå och 

gruppnivå. Engeströms teori om expansivt lärande utgår från verksamhetssystemet och i ett 

verksamhetsteoretiskt synsätt finns det strukturerande villkor för arbete och lärande inom 

olika verksamhetssystem. Samtidigt som människorna blir påverkade av dessa 

verksamhetssystem påverkar och förändrar också människorna samtidigt de system där de 

ingår. Arbete och lärande sker genom överskridanden eller motsättningar. Dessa 

motsättningar har en karaktär av naturlighet eftersom de förekommer i system som är skapade 

av människor i interaktion. Genom att tydliggöra motsättningarna kan individ och kollektiv 

utveckla ett verksamhetssystem så att det gynnar kollektivets och individens utveckling 

(Engeström, 1987).  

3.4 Syntes av situerat och expansivt lärande 
Arnseth (2008) påpekar att teorin om situerat lärande och expansivt lärande/verksamhetsteori 

tillsammans representerar några av de mest inflytelserika försök att övervinna de dualistiska 

tendenser som finns inom pedagogisk forskning eftersom det är praktikgemenskapen eller 

verksamhetssystemet som är det intressanta för lärandeprocessen. De båda teorierna utgår från 

att lärande och utveckling uppstår ur ett historiskt, socialt och materiellt sammanhang där 

delaktighet i praktikgemenskapen (situerat lärande) eller verksamhetssystemet (expansivt 

lärande) är det centrala, samt att det är viktigt att se samhälle och arbetskontexten som en 

integrerad faktor (Gustavsson, 2005; Arnseth, 2008). Begreppet praxis är i sammanhanget 

relevant men komplext, menar Arnseth (2008), för att praxis dels kan bestå av ett mönster av 

sekvenser i en aktivitet, dels för att praxis behandlar arbete och lärande i relation till den 

kultur och den samhällsförändring som sker över tid. Verksamhetsteorins styrka är att den ger 

begreppsliga principer samt att den är ett verktyg och en metod för att granska den 

målinriktade verksamheten. Det är också intressant att studera lärandeprocessen genom att se 

på och söka förståelse för sambandet mellan de olika nivåerna och mellan de olika noderna 

(se Figur 1) som finns i verksamhetssystemet när exempelvis nya villkor tillkommer (Arnseth, 

2008). Teorin om situerat lärande antyder att lärande sker här och nu och att lärande har en 

touch av bevarande och understöd (Gustavsson, 2005). I teorin om situerat lärande är objektet 

insatt i den sociala gemenskapen medan objekt i verksamhetsteorin är mål och förändring och 

det är det som är själva föremålet för att studera lärande och utveckling (Arnseth, 2008).  

 

3.5 Verksamhetsteori  
I det verksamhetsteoretiska perspektivet är det viktigt att förstå att verksamheter växer fram 

utifrån samhällets eller gemenskapens behov. Behovet uppstår eftersom det finns en upplevd 

brist av något slag. Att tänka sig in i hur det utifrån industriarbetarna under 1900-talets början 

fanns ett starkt behov av att organisera sig och skapa en verksamhet som skulle skapa bättre 

villkor för arbetarna är relativt lätt. Fackföreningsrörelsen var född och hur sedan nya behov 

har tillkommit genom årtionden utifrån samhällets ändrade förutsättningar är också en 

relevant tanke. Det finns ett behov i fackliga sektioners verksamhet att förändra de aktiviteter, 

handlingar och operationer som de förtroendevalda och de fackliga företrädarna använder. 
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Dessa förändringar ska leda till att arbetet på sektionerna ska bli mer effektivt och att 

tillgängligheten mellan medlemmar, icke medlemmar, förtroendevalda ökar. 

Verksamhetsteorin kan belysa pedagogiska aktiviteter i syfte att skapa mer ändamålsenlig 

verksamhet (Blackler, 2009). En ”dubbelbindningssituation” är också ett fenomen som 

initierar behovet av utveckling. Dubbelbindning är när individ och kollektiv har fastnat i en 

situation där erfarenheter och kunskaper inte är tillräckliga i förhållande till de nya aktiviteter 

och handlingar i verksamheten (Engeström, 1987).  

Engeström (1999; 2001) menar att verksamhetsteorin startade med ”generation 

Vygotsky” som med sin välkända triangel (Figur 1) opponerade sig mot dåtidens tankar om 

hur lärande endast skedde genom stimuli och respons. Den historiska och kulturella påverkan 

som finns i och med att människor är sociala och att de interagerar och kommunicerar med 

varandra är en betydande faktor för lärandeprocessen.  

 

 

 
 

Figur 1. Verksamhet som handlingsinriktad, medierande process (Engeström, 2001, s. 134 ) 

 

Figur 1 visar att subjektets handling alltid är riktad mot ett mål, den är objektorienterad. Det 

är betydelsefullt att se på människan och förstå subjektets handlingar i förhållande till de 

artefakter som människorna använder i gemenskapen. Engeström skriver att den första 

generationens verksamhetsteoretiker har ett individperspektiv. 

För att utveckla verksamhetsteorin från att enbart utgå från ett individperspektiv satte 

Engeström (1987) verksamheten som system i fokus. Utvecklingen av verksamhetsteorin 

började med Leontiev’s teori om att individen alltid befinner sig i en speciell situation och har 

en speciell funktion i verksamheten. Det är aktiviteter, bestående av olika handlingar i en 

planerad verksamhet mot mål och utifrån motiv som är viktigt att utforska och försöka förstå. 

De tre nivåerna är verksamhetsnivån, handlingsnivån och operationsnivån (Engeström, 1987; 

2001): 

 Verksamhetsnivån är den övergripande aktiviteten som utförs av kollektivet. 

Aktiviteten bedrivs mot objektet (målet). Verksamhetsnivån svarar på frågan varför 

människorna bedriver en viss verksamhet.  

 Handlingsnivån är det som subjektet medvetet utför och riktar sig mot möjliga mål och 

delmål. Handlinsnivån svarar på frågan vad lär/engagerar individ och grupp. 

 Operationsnivån är en mer automatiserad omedveten handling. Den svarar på frågan 

hur människorna lär sig/utför de åtgärder som leder till målet.  

En utgångspunkt för definitionen av nivåerna är människan i det sociala samspelet. Att 

svara på frågan vem eller vilka som ingår i den speciella situationen är ett villkor för 

kollektiv och individuell verksamhet. 

I den modell Engeström utformar för att visa ett verksamhetssystem finns det sex olika 

noder som tillsammans målar upp en bild av en verksamhet. Modellen i  Figur 2 visar de 
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naturliga motsättningar som förekommer i ett verksamhetssystem. De naturliga 

motsättningarna är det som enligt Engeström utgör både behov och motiv för utveckling. 

Verksamheten är en helhet som är ömsesidigt beroende av alla delarna.  

 

 
 

Figur 2. Modell av verksamhetssystemet och dess noder (Engeström, 2001, s. 135) 

 

Engeström (1987) menar att motsättningarna inom ett verksamhetssystem finns inom varje 

nod och kallas då primära motsättningar. De sekundära motsättningarna finns mellan två 

noder inom ett verksamhetssystem. Naturliga motsättningar kan uppträda när det kommer in 

något nytt i verksamheten som kräver en lösning. Tertiära och kvartära motsättningar är de 

naturliga motsättningar som finns mellan olika närliggande verksamheter och Figur 3 visar 

alla fyra typerna av naturliga motsättningar. De tertiära motsättningarna innebär en 

motsättning mellan kärnverksamhetens nuvarande mål och den nya verksamhetens mål. Den 

kvartära motsättningens går ut på att det finns motsättningar mellan den ursprungliga 

kärnverksamheten och närliggande sidoverksamheter.  

 

 
 

Figur 3. Fyra nivåer av motsättningar i den mänskliga verksamheten (Engeström, 1987 ) 

 

Figur 3 visar ”naturliga” motsättningar, men Grensjö (2003) påpekar att det finns ytterligare 

en typ av motsättning, i så kallade dubbelbindningssituationer som kräver att individ och 

kollektiv i en verksamhet besitter både spontanitet och ett medvetet behärskande och att de 

måste samarbeta för att finna lösningar på den ”nya verksamheten”. En motsättning i och 

mellan noder och verksamheter som leder till utökade idéer och utveckling där ger också 

konsekvenser på hela verksamhetssystemet och alltså ändrade förutsättningar för individen 

och kollektivet. Den obalans som uppstår mellan individers kunnande eller behov och/eller 

gemenskapens förväntan eller krav är den zon som kallas närmaste utvecklingszonen. Den 

närmaste utvecklingszonen beskriver skillnaden mellan aktuell nivå och den nivå som en 
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lärande/arbetande individ kan åstadkomma genom påverkan från andra. Utvecklingsnivån kan 

med fantasins och kreativitetens hjälp komma över omgivningens kunskap vad gäller både 

situationer, funktioner och aktiviteter (Engeström, 1987). Begreppen närmaste 

utvecklingszon, dubbelbindning och motsättningar beskriver alltså den process som på något 

sätt beskriver verksamhetssystemets tankar om hur individen och kollektivet skapar lösningar, 

utvecklar sina kunskaper och förutsättningarna för att bedriva en mer utvecklad verksamhet. 

Grensjö (2003) skriver att lösningarna kan vara att uppfinna nya artefakter som kan 

åstadkomma innovativa handlingar. Det kan också handla om nya arbetsprocesser, nya regler, 

gemenskaper eller ny arbetsdelning. Det är viktigt med handlinsutrymme som främjar både 

kreativitet, erfarenhetsutbyte och reflektion (Grensjö, 2003).  

Verksamhetsteorin är främst ett analysverktyg för att identifiera verksamhetens olika 

noder och för att till viss del identifiera sammanhanget och meningsfullheten i den specifika 

verksamheten (Engeström, 2001).  

3.6 Sammanfattning och reflektion  
För min undersökning ser jag att det är relevant att använda teorier om lärande och utveckling 

för att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid en 

organisationsförändring inom facklig verksamhet. Teorierna om lärande och utveckling ska 

jag använda för att tolka resultatet. Utveckling och lärande förutsätter bland annat att det finns 

komponenter som innehåller påverkan och anpassning. Genom den organisationsförändring 

som sammanslagningen medför, uppstår en mängd olika händelser som påverkar deltagarna 

under utvecklingsarbetet. Det är relevant att urskilja hur människan verkar i interaktion med 

andra och hur möjligheterna till utveckling hos kollektivet och hos individen växer fram. 

Teorierna om anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande, situerat lärande samt expansivt 

lärande visar på den komplexitet som finns i en verksamhet. Men lomplexiteten är samtidigt 

ett villkor för deltagarnas utveckling av lärande under organisationsförändring. Situerat 

lärande visar på en utveckling av lärande som sker här och nu meden teorin om expansivt 

lärande ser hur utveckling sker i framtiden. Teorin om hur kollektivet och individen kan 

integrera kulturella redskap ger ytterligare stöd för att tolka resultatet. De förtroendevaldas 

gemensamma ansträngningar och samarbete i ett utvecklingsprojekt utgör en förutsättning för 

min tolkning med hjälp av de faktorer som teoriramen lyfter fram som relevanta för 

utvecklingen av projektdeltagarnas lärande. De mest centrala komponenterna i teorin för att 

tolka resultatet är de som behandlar utveckling och framåtskridande. Jag ser att det finns 

komponenter av utveckling i flera teorier och att utvecklingsinriktat lärande också kräver en 

grund av stabilitet och varaktighet. Den sociokulturella idén om att kultur och historia 

villkorar utveckling av lärande är en viktig aspekt att beakta. Verksamhetsteorin visar på hur 

det sker förändringar både inom verksamhetssystem och mellan olika verksamhetssystem. 

Som analysmodell är det främst Figur 2 och Figur 3 som jag använder för att analysera vad 

som påverkat de förtroendevaldas utveckling och lärande.  

 

4 Metod 
Jag har valt att göra en undersökning som är inspirerad av en interaktiv forskningsansats. 

Interaktiv forskning bygger på samspel och ömsesidighet mellan forskarens och deltagarnas 

praktik (Svensson, 2002; Aagaard Nilsen & Svensson 2006; Ellström 2008). I interaktion med 

andra skapar vi meningsfull kunskap och goda vanor (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

traditionell västerländsk forskning finns många dualistiska tankestrukturer. De är både 

begreppsliga och ett uttryck för värderingar. Abstrakt–konkret, objektiv-subjektiv, reflektion–

handling är exempel på sådana motsatsord (Svensson, 2002). Interaktiv forskning vill jämna 

ut gränserna mellan teori och praktik och sudda ut föreställningarna om dualismens betydelse. 
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Ett holistiskt pluralistiskt perspektiv beskriver en verklighet där människor i samhälle eller 

gemenskaper manifesterar sina tankar och handlingar. Interaktiv forskningsansats och 

aktionsforskning ligger i nära relation och representanter för båda skolorna anser att kunskap 

uppstår i social interaktion där handling och agerande är relevant (Proctor & Capaldi, 2006). 

Ellström (2008) menar att det i interaktiv forskning, till skillnad från aktionsforskning, är 

viktigt med en viss distans till praktikens deltagare i den interaktiva forskningen.  

 I en tidigare (ej publicerad) rapport har jag diskuterat interaktiv forskningsansats och 

vetenskapsfilosofiska begrepp. I den skrev jag bland annat att Alvesson och Sköldberg (2008) 

tar upp socialkonstruktivismens centrala idéer om att verkligheten är socialt konstruerad, 

också betonar vikten av konstruktionsprocesser och konstruktionsutfall. Om man kopplar de 

konstruktiva idéerna till teorier kring den interaktiva forskningsansatsen så är det relationen 

mellan subjekt och objekt som är det centrala i socialkonstruktivismens aspekt. Interaktiv 

forskningsansats är en ansats som i princip all samhällsvetenskaplig forskning har en viss 

influens av eftersom subjekt och objekt ömsesidigt alltid påverkar varandra. Relationen 

mellan subjekt och objekt i interaktiv forskningsansats blir snarare ”jag och du” än ”jag och 

det”. Kunskapsbildningen är som mest kraftfull i samspel med andra och genom deltagarnas 

handling och agerande (Svensson, 2002).  

Epistemologiska antaganden i en interaktiv forskning har en stark koppling till 

pragmatismen (Svensson, 2002) Inom pragmatismen är det centralt att se förändring och 

förbättring av människans praktiker och villkor. Studier av sociala handlingar utgör ett viktigt 

fundament för att få förståelse och insikter. Undersökning av mänskliga handlingar, vad och 

hur människor gör, är människans primära instrument för att göra den sociala världen 

meningsfull (Stensmo, 2007). Kunskap är alltså starkt förknippat med handling och 

kommunikation. Alvesson och Sköldberg (2006), menar att Habermas ser det kommunikativa 

handlandet som en relevant kunskapsbildare och i den interaktiva forskningsansatsen är det 

högst intressant eftersom Habermas ser ömsesidigheten i kommunikationen som något som 

kan leda till kommunikativ rationalitet. Alvesson och Sköldberg (2006) menar att svårigheten 

med Habermas teori är att den ter sig allt för abstrakt och teoretisk och utan den praktiska 

nyttan som är en viktig aspekt på kunskap i den interaktiva forskningen. Men eftersom 

kommunikationen kan leda till både ökad effektivitet och mer ändamålsenlig verksamhet och 

handling så ser jag ändå att det finns kopplingar till min undersökning av projektdeltagarnas 

kommunikativa beteende.  

Det är frågor kring den praktiska nyttan om kunskapen för samhället i stort eller smått, 

samt förståelse och förklaringar av grundläggande förhållanden som exempelvis speciella 

mönster strukturer och mekanismer är relevant (Svensson, 2002). Kunskapsbildning är en 

ständig pågående process. Människans kunskaper kan falla i glömska, men människan kan 

också reproducera och nyproducera kunskap (Engeström, 1987). Det är i verksamheter där 

människan interagerar med varandra som kunskap, sammanhang och inspiration kan uppstå 

och vara till praktisk och teoretisk nytta. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetoder  
Metoden för datainsamlig bestäms mer av forskningsproblemet än av forskningsansatsen. 

Men metodvalet har beröringspunkter även i en interaktiv forskningsansats eftersom den 

förutsätter och argumenterar för en mångfald av metoder. Datainsamlingsmetod är samtidigt 

också en typ av gemensamt kunskapsbildningstillfälle. Ellström (2008) och Svensson (2002) 

påpekar att det i interaktiv forskning handlar om att överbrygga glappet mellan teori och 

praktik – teoretisk kunskap och praktisk kunskap i interaktion. Utifrån forskares och 

praktikers olika erfarenheter skapar de gemensamt lärande och kunskapsbildning som 

kommer att leda till både ett akademiskt och ett praktiskt resultat. Jag kan med hjälp av 
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innehållet i kommuniukationen få ökad kunskap om verksamheten och få fördjupad förståelse 

och insikt om den lärande/handlande människan. Att använda sig av olika metoder för att 

samla in data kan öka möjligheten till att beskriva, förstå och förklara den komplexitet och 

mångfald som finns i mänskligt beteende och i samhällsvetenskaplig forskning (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). 

Fokusgruppsintervjuer ger möjlighet till en slags synergieffekt då de kan generera ny 

information för både deltagarna och forskaren. Kvale (1997) poängterar att gruppintervjuns 

fördelar ligger i det sociala samspel och den mellanmänskliga dynamik som kan komma fram 

och leda till uttalanden som annars förblir outtalade. Fokusgruppsintervjuer är en relevant 

metod för att identifiera omfånget av deltagarnas kvalitativa uppfattning om och upplevelse 

av en viss företeelse eller visst område. Genom att deltagarna i fokusgruppsintervjuer 

diskutera exempelvis arbetsmetoder, möjligheter och hinder för sammanslagning kan man 

vinna kunskap om vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid en 

organisationsförändring. En mångfald av metoder intressant när man vill upptäcka 

förutsättningarna för lärande när sektioner går samman.  

Den interaktiva forskningsansatsen vill skapa en känsla av närhet mellan akademi och 

de förtroendevalda. Observationer ger möjlighet till en ökad förståelse för människors 

handlingar, beteende och verksamheter. Interaktiv forskning är en metod som skapar 

incitament för utveckling. Öppna observationer ger stor frihet och det är viktigt att som 

observatör vara medveten om att man påverkar deltagarna (Carlström och Carlström Hagman, 

2006)  

Enkäterna vill fånga deltagarnas förväntningar, kunskaper och attityder i det initierade 

och det avslutande skedet, för att på så sätt kunna identifiera vad som påverkar de 

förtroendevaldas möjligheter till lärande och utveckling. Frågeställningarna är utformade på 

ett sådant sätt att det är deltagarnas egna ord som utgör svaret. De öppna frågorna var 

utformade så att det inte skulle kräva så mycket tid och energi för att då kunna höja 

möjligheten till att få ärliga och noggranna svar (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  

Ostrukturerade djupintervjuer ställer krav på intervjuaren i den mening att hon/han bör 

vara påläst på ämnet och samtidigt vara flexibel inför respondentens svar. Djupintervjun 

skapar också förutsättningar för att informanten och intervjuare formulerar frågor respektive 

svar med eftertänksamhet och lugn (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Den interaktiva 

forskningsansatsen förespråkar en ömsesidig förståelse i det samspel som bör ske mellan 

intervjuare och intervjuperson. Samtidigt är det av vikt att intervjuare ifrågasätter 

respondenternas svar för att nå ett djup och en bredd (Ellström, 2008). Kvale (1997) skriver 

att intervjuarens kvalifikationer finns både i att vara insatt i ämnet och i att förstå hur 

samspelet mellan människor fungerar. 

 

4.2 Val av undersökningsmiljö  
Jag har medverkat i ett utvecklingsprojekt i Svenska Kommunalarbetareförbundets 

organisation på lokal nivå (Kommunal). Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har i uppdrag av 

Kommunals avdelningskontor samtidigt med utvecklingsprojektet genomfört en 

processutvärdering. Utvecklingsprojektet har pågått under ett halvårs tid. Parallellt med 

processutvärderingen har jag genomfört min studie. Inom ramen av utvecklingsprojektet ska 

de förtroendevalda från flera sektioner arbeta fram strategier och skapa förutsättningar för 

sammanslagning av fem sektioner till färre antal enheter. Frågor som hur de förtroendevalda 

upplever utvecklingsprojektet och vad det finns för villkor för lärandeprocessen är intressanta. 

Förutom BTH deltog två fackliga sektioner från en kommun och tre sektioner från en annan 

kommun i projektet under ledning av tre personer från avdelningskontoret. Projektarbetet har 
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skett utanför den ordinarie arbetsmiljön i form av gemensamma sammankomster där 

ledningen på den fackliga avdelningen har varit projektledare.  

Figur 4 visar att målet med projektet var att utveckla den fackliga verksamheten i fem 

sektioner och att förbereda ett samgående av fackliga sektioner.  

 

 

 
  

Figur 4. Modell av sammanslagningen av de fackliga sektionerna i de två kommunerna 

 

Samgåendet innebär att de tre sektionerna från den ena kommunen ska bli en sektion och två 

sektioner från den andra kommunen ska bli en sektion. Tillsammans förbereder och planerar 

den regionala ledningen för Kommunal samt skapar förutsättningar samgåendet. I linje med 

samgåendet var målet med utvecklingsprojekt att utveckla idéer och metoder för ökad 

effektivitet och tillgänglighet i sektionsarbetet. 

Under projektets gång arbetade sektionerna både över och inom kommungränserna. 

Deltagarna vid projektmötena var i de allra flesta fall mixade från de båda kommunerna, 

förutom vid några enstaka observationer, vid djupintervjuerna (så klart) och vid de två sista 

fokusgruppsintervjuerna då deltagarna kom från samma kommun och var tillika en potentiell 

(åtminstone i teorin) ny sektion. Den fysiska undersökningsmiljön har varit samlingslokaler 

på olika konferenshotell. Vid två tillfällen har jag besökt en av kommunernas 

sektionsexpedition. 

Antalet sammankomster under projektets gång var fem stycken. De sträcker sig över sex 

månader. Fyra av de fem sammankomsterna var i form av tvådagarsträffar förlagda på 

konferenshotell. Den femte sammankomsten var i form av ett halvdagsseminarium på BTH. 

Den var en slags presentation av den processutvärdering som BTH hade i uppdrag att 

genomföra åt den fackliga regionala Kommunalavdelningen. Vi genomförde minikonferensen 

på BTH enligt ett program utformat i samråd med projektledningen. Ellström (2008) skriver 

att det i interaktiv forskning är viktigt att det finns en projektledning som organiserar projektet 

och att den akademiska verksamheten tar hand om sina egna forskningsfrågor. Under den 

sista sammankomsten var antalet deltagare mycket högre eftersom det kom åhörare från både 

facklig och akademisk verksamhet.  

Deltagarna kommer från Svenska Kommunalarbetareförbundet och de är alla 

förtroendevalda i styrelsen, eller arbetsplatsombud på sin respektive sektion (lokal nivå). 

Antalet deltagare som har varit med i kunskapsbildningen har varierat mellan 23 och 28 

stycken förtroendevalda från sektionerna. Alla sektionerna representeras av ledamöter och 
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suppleanter i sektionsstyrelsen. Det finns också några deltagare som står utanför styrelsen, 

främst arbetsplatsombud med facklig tid på någon av sektionens expeditioner. 

Deltagarmajoriteten består av erfarna och kvinnor i de fem sektionerna. 21 av 28 deltagare har 

mer än 5 års erfarenhet av sektionsarbete. Tre av fem sektioner representeras av män, och det 

finns en sektion som har två män representerade. Projektledningen bestod av tre personer från 

den fackliga regionala Kommunalavdelningen. De ansvarar för utvecklingsprojektets 

program. Hur mycket facklig tid som finns i en sektion beror på antalet medlemmar. Många 

medlemmar ger mycket facklig tid och få medlemmar mindre facklig tid. Det finns 

förtroendevalda som bara sitter med i styrelsen och för övrigt arbetar ute på ordinarie 

arbetsplats. Där är de ofta arbetsplatsombud. Det finns också förtroendevalda som är 

arbetsplatsombud, de sitter i styrelsen och arbetar fackligt på sektionen vissa dagar i veckan. 

Det finns slutligen också förtroendevalda som har facklig tid på heltid. Denna mångfald finns 

även utifrån yrkesområde de förtroendevalda representerar. Exempelvis är det från tekniska 

förvaltningen, barnomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som deltagarnas 

yrkeskunskap och förståelse kommer.  

Min studie syftar till att öka kunskapen om vad som händer i ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv vid en organisationsförändring; i det beskrivna utvecklingsprojektet där 

de förtroendevalda planerar och genomför en sammanslagning. Lärande sker i olika 

verksamheter och de kopplar till varandra som i ett nätverk. Undersökningsmiljön ligger som 

en egen verksamhet i form av ett utvecklingsprojekt. Ur de förtroendevaldas perspektiv finns 

det olika verksamheter som påverkar utvecklingen av lärande. Figur 5 visar strukturen. 

 

 

Figur 5. Utvecklingsprojektet insatt i ett nätverk av olika verksamheter 

Sektionsverksamheten är utifrån de förtroendevaldas perspektiv den så kallade 

kärnverksamheten. Kärnverksamheten finns i en form och struktur innan projektet med 

sammanslagningen startar och den kommer att successivt finnas i en annan form när projektet 

är slut (Sektionsverksamheten i ny form). Det är viktigt att förstå vad de förtroendevalda 

uppfattar som sin kärnverksamhet: nämligen de arbetsuppgifter som förekommer i vardagen 

på sektionerna för att stödja och informera medlemmar. Runt omkring kärnverksamheten 

finns olika sidoverksamheter. Den viktigaste sidoverksamheten är den som sker under 

utvecklingsprojektets gång och som är starkt kopplat till kärnverksamheten. Den är viktig 

eftersom det är i kärnverksamheten det initialt har uppstått ett behov av förändring. Jag 

genomför min studie i princip utanför kärnverksamhetens miljö. Kärnverksamheten och 
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sidoverksamheten är nära kopplade till varandra och därför är det viktigt att det är 

kärnverksamheten, alltså det vardagliga arbetet på expeditionerna som är deltagarnas 

utgångspunkt. Till exempel så är utvecklingsprojektet beroende av de aktiviteter som sker i 

projektledningens verksamhet. Även medlemmarnas verksamhet och min 

forskningsverksamhet ingår i det nätverk som påverkar de förtroendevaldas utveckling och 

lärande när sektioner ska gå samman och verksamheten ska bli effektiv. Utvecklingsprojektet 

är en kunskapssökande och kompetenshöjande verksamhet som är viktig och avgörande för 

kärnverksamhetens överlevnad och de båda verksamheterna skapar en integrerad kraft. 

Genom att i viss mån se deltagarnas agerande men främst genom att låta de förtroendevalda 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter av, samt aktiviteter i sitt arbete på sektionen får 

jag en förståelse för deras lärandeprocesser.  

4.3 Tillvägagångssätt vid insamling av data  

Under projektets gång har vi samlat in data genom observationer, enkäter, 

fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer. Data som ligger till grund för resultatet har jag 

oftast varit direkt involverad i. Bilaga A visar de olika sammankomsterna, hur många 

deltagare vi har varit samt min roll vid det aktuella tillfället.  

Observationerna är öppna och ostrukturerade förutom en observation där det från början 

var bestämt att vi skulle notera om och i vilken utsträckning deltagarna diskuterade kring 

temat (bilaga B). Relationerna mellan subjekt och objekt har varit öppna. De förtroendevalda 

har varit fullt medvetna om vår närvaro och vi allt eftersom tiden har gått vunnit mer och mer 

av deras förtroende.  

Vi delade ut två enkäter under projektets gång (bilaga C). Den första enkäten delade vi 

ut vid den första sammankomsten och den andra enkäten delade vi ut vid den fjärde 

sammankomsten. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor för att därmed få ett 

förtydligande om det var något som var oklart.  

De inledande fokusgruppsintervjuerna genomförde vi med fem olika grupper vid den 

andra sammankomsten och de avslutande fokusgruppsintervjuerna genomförde vi i två olika 

grupper vid den fjärde sammankomsten. Fokusgruppsintervjuerna utgick från olika tema men 

var i sin karaktär öppna och informella. Det fanns en intervjuguide utformad i båda fallen 

(bilaga D). Samtalsledaren bör inverka så lite som möjligt i en fokusgruppintervju men det är 

ändå viktigt att som samtalsledare låta alla komma till tals och att någon har kontroll på den 

tid som står till förfogande (Carlström & Carlström Hagman 2006).  

Vi genomförde djupintervjuer med sex förtroendevalda under den tredje 

sammankomsten. Djupintervjuerna var ostrukturerade men de utgick ifrån teman och en 

intervjuguide (bilaga E). Kriterierna för hög kvalitet är att intervjuaren håller en hög grad av 

kunnighet, tydlighet, känslighet, vänlighet och öppenhet. Det är också viktigt att strukturera, 

styra och tolka samtalet, ha ett kritiskt förhållningssätt och ett gott minne (Kvale, 1997, s. 

138-139).  

Vid samtliga intervjutillfällen har inspelning skett med hjälp av diktafon. Vid de flesta 

intervjuer och under eller i anslutning till observationstillfällena har vi fört anteckningar. Efter 

varje intervjutillfälle har vi diskuterat och analyserat data för att på så sätt fastställa ramarna 

för nästa intervju- och kunskapsbildningstillfälle. Vi har också diskuterat med 

projektledningen aktuellt urval respondenter inför nästkommande sammankoms. Processen 

för att samla in data har vi utvecklat efter hand och det har varit viktigt med den dialog som vi 

har fört direkt efter varje observations- och intervjutillfälle. Efter de tre första 

sammankomsterna tog vi relativt direkt ett beslut om tema för nästkommande intervjutillfälle 

och det ledde också fram till preliminära resultat som deltagarna hade möjlighet att ge respons 

på under sammankomst tre och fyra. Vid den andra sammankomstens fokusgruppsintervjuer 

var en av oss från BTH samtalsledare och skötte inspelningsapparaten. De andra två från BTH 
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förde anteckningar som vi sedan direkt efter varje fokusgruppsintervju kunde föra en dialog 

kring och enhetligt välja ut vilka deltagare som kunde vara aktuella för påföljande 

djupintervju. Vi resonerade också om vilka teman som kunde ge bredd och djup i 

respondeternas svar. Efterhand som vår förståelse och insikt om den fackliga verksamheten 

har ökat har det också varit enklare att tematisera våra frågor inför nästa tillfälle.  

Den interaktiva forskarens arbetssätt stödjer och i viss mån bidrar till utveckling i ett 

projekt. Men det är inte forskaren som driver projektet framåt, den rollen står i denna 

undersökning ett par tre personer från den avdelning som sektionerna är knutna till. I 

interaktiv forskning arbetar forskare och praktiker med varandra, men de är också måna om 

sin egen praktik; alltså både distans och närhet. Proceduren för att samla in data har följt den 

modell som Ellström (2004; 2008) menar karaktäriserar all god interaktiv forskning. Den 

akademiska och den fackliga verksamheten på varsitt håll utför de aktiviteter och handlingar 

som hör respektive verksamhet till. En viktig aspekt i den interaktiva forskningen är att det 

finns projektledare som ansvarar för projektets program. Det har genom projektets gång 

funnits ett program för deltagarna där de gruppvis har arbetat med att planera och förbereda 

för sammanslagning, effektivare sektionsarbete och ökad tillgänglighet. Parallellt under 

projektets gång har BTH organiserat och utfört lär- och utvecklingstillfällen. Denna 

utvecklande verksamhet skedde vid samtal mellan deltagarna och genom att vi ställde frågor 

till dem. Den gemensamma kunskapsbildningen skedde i princip vid alla aktiviteter. Figur 6 

visar två cykliskt återkommande förlopp (av totalt fem) för gemensam kunskapsbildning.  

 
 

Figur 6. Exempel på kunskapsbildning och kunskapsutveckling 

  

Figuren visar att det finns en facklig och en akademisk verksamhet som arbetar parallellt och 

var för sig. De båda verksamheterna har en gemensam kunskapsbildning när de träffas vid 

exempelvis fokusgruppsintervjuer. Det sker också en fas av reflektion hos de inblandade. 

Därefter är varje verksamhet separerad igen och deltagarna arbetar med att utveckla teorier 

och aktiviteter. Efter varje cykel kan man säga att kvaliteten på kunskapsbildningen höjts en 

nivå. Forskningen innebär ett samarbete mellan forskare och praktik där forskarna återför sina 

tolkningar och resultat till praktiken för utveckling av förbättringsarbetet. Utifrån forskares 

och praktikers olika erfarenheter uppstår gemensamt lärande. Kunskapsbildningen leder till ett 

akademiskt och ett praktiskt resultat (Svensson, 2002). Interaktionen mellan deltagarna i den 

akademiska verksamheten och i den fackliga verksamheten har i viss mån även påverkat 

kvalité 

Tid 

Facklig verksamhet 

Akademisk verksamhet 
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resultatet eftersom de förtroendevalda hade möjlighet att ge respons på de preliminära 

resultaten under den fjärde och femte sammankomsten, då de lämnade synpunkter på 

processutvärderingen.  

4.4 Urval och material 
I en studie där man samlar in kvalitativ data är det betydelsefullt att den som gör 

undersökningen har erhållit eller valt ett urval där deltagarnas upplevelser har en bredd, 

förklaringarna de ger har ett djup och åsikterna är nyanserade (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006). Alla förtroendevalda har deltagit under något fokusgruppsintervjutillfälle. 

Valet i utvecklingsprojektets början var att deltagarna skulle komma från olika sektioner. De 

två sista fokusgruppsintervjuerna utgick från respektive kommun. Många gånger tog vi hjälp 

av projektledare för att utforma representativa grupper. Bekvämlighetsurval var det som 

gjorde att jag besökte sektion från en kommun. Urvalet till djupintervjuerna gjorde vi utifrån 

något som vederbörande hade sagt under tidigare fokusgruppsintervjuer och som vi ville veta 

mer om. Även detta urval gjorde vi i samråd med projektledningen. Vi ville finna en balans i 

fråga om erfarenhet och sektionstillhörighet. Det planerade urvalet brast någon gång på grund 

av frånvaro. Då tog vi hjälp av projektledaren för att att välja ersättare.  

Det är upplevelserna, förklaringarna och åsikterna i den specifika situationen som utgör 

grunden i detta sammanhang. Det är fylligheten och nyanserna i svaren som är det intressanta. 

Kvale (1997) menar att det i grund och botten är problemformuleringen/frågeställningen som 

avgör hur ingående och nyanserat resultat som undersökaren kan sträva efter. Vad händer när 

man slår ihop fackliga sektioner? Det insamlade materialet är hämtat under 

utvecklingsprojektet då de förtroendevalda främst ska planera, organisera och mentalt 

förbereda sig för sammanslagningen. Det betyder att det saknas en utvärdering av hur 

sammanslagningarna har fungerat i praktiken eller hur mer effektiva och tillgängliga de 

förtroendevalda upplever sin ”nya, utökade verksamhet” och sina ”nya utvecklade 

handlingar”.  

Utifrån verksamhetsteorins idé är kunskapsbildning en pågående process men ett 

uppsatsarbete har ett slut. Det ser jag som ett argument för att insamlat material kan fylla den 

funktion som åtminstone initialt visar på hur deltagare hanterar, anpassar och utvecklar idéer, 

aktiviteter, handlingar och rutiner. Jag har fått en viss inblick i hur det rent praktiskt fungerar 

på en av de två kommunernas fackliga, sammanslagna sektionerna eftersom jag har varit på 

ett sektionsbesök i en av kommunerna efter det att projektet var slut.  

  

4.5 Bearbetning av data 
För att förstå och förklara nya sammanhang, tolka innebörder och även ge ny innebörd av det 

som redan är känt är det i interaktivforskning viktigt med kreativitet (Ellström, 2008). Den 

stora mängden data gör också att det är väldigt viktigt att ha struktur vid bearbetningen av 

data. Att kombinera kreativitet och struktur ställer krav på reflektion och flexibilitet. 

Engeström (1987) menar att när studien bygger på process istället för resultat så motiverar det 

valet att analysera utifrån verksamhetsteorin.  

Enkäterna som vi lämnade ut vid två tillfällen sammanställde jag i en matris. En del data 

tog jag bort eftersom det var ovidkommande i sammanhanget. Jag valde att sammanställa 

enkäten i en matris för att få överblick av deltagarnas svar. 

De observationer som var utförda under den första sammankomsten utförde flera 

observatörer. Direkt efter sammankomsten renskrev var och en ”sin” observation och delgav 

sedan de andra observatörerna sina beskrivande tolkningar. Det resulterade i ett 

sammanhängande dokument av observationer från den första sammankomsten. Under övriga 

observationer har jag renskrivit mina egna anteckningar direkt efter sammankomstens slut. 
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Vid de två tillfällen då jag besökte sektionskontoret nedtecknade jag först efteråt vad jag hade 

upplevt och vad jag hade sett och hört. Jag gjorde samtidigt en slags datareduktion, eftersom 

jag utelämnade en del av det vi pratade om.  

Djupintervjuerna vid den första och den fjärde sammankomsten var inspelade. Jag 

transkriberade dem ordagrant förutom vid den fjärde sammankomsten då delar av intervjun 

bestod av ovidkommande dialoger mellan deltagarna.  

Fokusgruppsintervjuerna är också inspelade. Eftersom vi var två stycken som utförde 

djupintervjuerna samtidigt kom vi överens om att var och en skrev ner det mest relevanta från 

vår egen intervju samt att vi lyssnade igenom varandras intervju och skrev ner det i en 

sammanfattande text. Varje djupintervju finns alltså sammanfattad i text utifrån en 

intervjuares perspektiv och utifrån en person som bara har lyssnat på inspelningen.  

För den vidare bearbetning av den stora mängden rådata valde jag att lägga in 

dokumenten i Atlas Ti, ett analysverktyg för att hantera kvalitativa data. Eftersom det finns 

möjlighet att bearbeta även ljudfiler valde jag att också lägga in de sex djupintervjuerna. Jag 

valde att lägga in filerna i kronologisk ordning. Därefter startade den egentliga analysen av 

rådata och som utgångspunkt hade jag syfte och frågeställning. Jag hade modellen för 

verksamhetsteorin (Figur 2; Figur 3) och modellen för relationen inom utvecklingsprojektet 

men också mellan de olika lärandeverksamheterna i Figur 5. Modellen gav en bild för mig om 

vad som kan påverka de förtroendevalda utifrån det sammanhang som utvecklingsprojektet 

utgör. Eftersom frågeställningen behandlade förutsättningarna för utveckling av lärande ur 

deltagarnas perspektiv var det viktigt att analysera data utifrån det nätverket som figuren 

visar. Exempelvis var den akademiska verksamhetens mål, det vill säga interaktiv forskning, 

ett gemensamt verktyg. Projektledningens mål, det vill säga utvecklingsprojektet, är ett 

verktyg för de förtroendevalda. Genom att söka i text- och ljudfiler tog resultatet successivt 

form. Jag utförde också en medveten datareduktion vilket är en viktig del i analysarbetet för 

att reducera sådant som är irrelevant i sammanhanget (Kvale, 1997; Lantz, 2007).  

Jag identifierade också vilka personer som tillhörde vilken sektion för att på så sätt 

förstå och förklara i det senare tolkningsarbetet. Trots den stora mängden material har jag känt 

en närhet till materialet och haft en slags intuitiv känsla för det väsentliga. Jag upptäckte 

efterhand hur jag använde fokusgruppsintervjuer som en grund i analysarbetet. Enkäter, 

observationer och djupintervjuer blev det material som jag gick vidare i. Jag märkte också att 

när jag fann något intressant i de sammanfattande texterna från djupintervjuerna så gick jag in 

i ljudfilen och lyssnade igenom avsnittet ordagrant. Fokusgruppsintervjuerna blev en slags 

utgångspunkt i analysarbetet och det var i fokusgruppsintervjudatamaterialet jag främst fann 

viktiga fenomen och faktorer som jag sedan arbetade vidare med i det andra datamaterialet. 

Motsägelser, allianser, meningsskiljaktigheter, konsensus och känslor är exempel på sådana 

fenomen och faktorer. Jag hade verksamhetsteorins sex noder med implicit i analysarbetet och 

efterhand såg jag ett mönster av händelser och åsikter komma fram.  

4.6 Tillvägagångssätt vid tolkning av data 
När jag hade skrivit ner resultatet började tolkningsarbetet. Jag ville därmed ge resultatet en 

betydelse utifrån teorierna om situerat, expansivt, anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 

lärande. Processen blev intuitiv och de valda kategorierna kom fram genom att jag försökte se 

på att utveckling speglar sig i hur de förtroendevalda hanterar, anpassar och lär sig under 

utvecklingsprojektet. Naturliga motsättningar som dök upp satte jag i relation till den 

nybildade sektionsverksamheten och jag förde ett resonemang om förutsättningarna för 

lärandeprocessen utifrån de olika lärandeteorierna. Syftet var att utöka kunskapen om vad som 

händer vid en sammanslagning av fackliga sektioner, där de förtroendevalda planerar och 

organiserar för förändringen i ett utvecklingsprojekt. Eftersom det är förutsättningar för en 
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utveckling av sektionernas verksamhet och de förtroendevaldas utveckling av lärande som är 

fokus ser jag att utvecklingsinriktat lärande utgör en central teori.  

4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet behandlar frågan om graden av pålitlighet och tillförlitlighet på utrustningen, 

deltagarna och forskaren (Carlström & Carlström Hagman 2006). Vid samtliga 

intervjutillfällen använde vi diktafon och det är enbart när deltagare pratar i munnen på 

varandra eller vid höga ljud i form av skratt, nysningar och hostningar som det har varit svårt 

att urskilja vad de säger. Fokusgruppsintervjuerna är reliabilitetshöjande eftersom vi har varit 

minst två och att samtliga hade tidigare erfarenheter. Det ger med andra ord en god 

tillförlitlighet i insamlade data. De förtroendevaldas öppenhet och positiva inställning till 

BTH:s medverkan i projektet, ger mig en intuitiv känsla av att deras svar var tillförlitliga. Det 

fanns en blandning av spontanitet och eftertänksamhet som jag upplevde ärlig. 

Validitet svarar på frågan om hur jag kan verifiera att det jag syftar att undersöka också 

står i fokus för min undersökning. Validiteten vid kvalitativ datainsamling rör bland annat 

ärligheten, rikligheten, äktheten, djupheten, omfattningen, subjektiviteten samt förmågan att 

fånga det unika och allt det som berör möjligheterna att nå kunskap i en unik, bestämd 

händelse (Cohen, Manion, Morrison, 2007). Det samspel som sker i forskningsprocessen 

mellan deltagarna och forskaren har validitetshöjande effekt eftersom deltagarna på något sätt 

verifierar resultatet. Gemenskapen öppnar för dialog och studien utgör också en meningsfull 

enhet hos deltagarna (Ellström & Hultman, 2004). Genom att förklara min syn på kunskap har 

jag försökt att synliggöra den relationen.  

Metodtriangulering är också validitetshöjande (Cohen, Manion, Morrison, 2007) 

eftersom mångfalden av metoder höjer validiteten. Det har hela tiden varit min strävan att 

synliggöra hela forskningsprocessen och jag strävar också efter att innehållet i studien ska ha 

både bredd och djup, samt att den ska ge mening utifrån deltagarnas aspekter.  

 Frågan om hur extern validitet eller generaliserbarhet går att se i en studie som har dessa 

villkor som utvecklingsprojektet och interaktiv forskning och dess deltagare utgör tror jag är 

begränsad. Det är möjligt att det finns en jämförande aspekt för andra lokala ideella 

verksamheter som ska gå samman. Även om det handlar om att identifiera verksamheten och 

finna mönster och samband så är den studerade kontexten unik.  

4.8 Etiska övervägande 
Studien Vetenskapsrådets (2002) etiska principer och regler för humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som riktar sig mot relationen mellan forskare och deltagare. 

Studiens utformning utgår från de kriterier som gäller för informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När insamlingen av data pågick var vår strävan att 

vara så öppna och ärliga som möjligt mot deltagarna och genom dialog informera om 

exempelvis de olika datainsamlingsmomenten. Alla resultat är anonymiserade. Etiska 

överväganden gäller även huruvida forskaren har uppgett citat och referenser korrekt 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). Min strävan har under alla omständigheter varit att 

inta en ärlig och korrekt citat- och referenshantering.  

4.9 Metodreflektion 
Att skriva en uppsats är en verksamhet som är omgärdad av en mängd dilemman och 

svårigheter. Det första dilemmat är att utvecklingsprojektet som har varit föremål för min 

studie samtidigt har varit en processutvärdering som har utmynnat ut i en BTH-rapport. Jag 

har haft bekymmer med att veta hur jag ska förhålla mig till processutvärderingen. 
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Förhållandevis tidigt bestämde jag mig för att undvika att läsa den rapport som Kommunal 

hade beställt av BTH.   

Det andra dilemmat som jag har haft svårt att hantera var hur jag skulle finna ett 

samspel mellan interaktiv forskningsansats och verksamhetsteorin. Det har varit svårt att 

förena icke dualism och dialektiskt samspel, men jag kan ändå se hur den interaktiva 

forskningens icke-dualistiska ambition kommer till uttryck genom ett dialektiskt samspel. Det 

tredje dilemmat att ta ställning till har varit den stora mängd data. Cirka 11 timmars inspelade 

intervjuer var svårt att hantera men eftersom jag har haft fokusgruppsintervjuerna som 

utgångsläge i analysarbetet så blev materialet hanterbart. I början av undersökningen hade jag 

ambitionen att använda enkäterna för att hitta samband mellan ett par, tre olika variabler. Men 

jag insåg att enkätfrågorna skulle behövt varit annorlunda utformade och att det skulle varit 

intressant om det hade gått att identifiera individuella förändringen på svaret från första 

respektive andra tillfället. Jag har också lekt med tanken att använda Atlas Ti för att 

identifiera de förtroendevaldas frekvens av vissa termer och kategorier av termer. Den 

interaktiva forskningsansatsen har skapat möjligheter för att använda metoder som är giltiga 

och betydelsefulla för att uppnå syftet att utöka kunskap inom lärandeprocess och 

organisationsförändring. Kanske främst genom att synliggöra relationen mellan forskare och 

deltagare.  

5 Resultat 
Resultatet beskriver vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid en 

organisationsförändring i några av Kommunals fackliga sektioner. Resultatet är kategoriserat 

efter rubriker som anger förutsättningar för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas 

perspektiv och de berör både verksamhetens, kollektivets och individens förutsättningar för 

utveckling. Kontext för organisationsförändring i denna studie är när fackliga sektioner ska gå 

samman och de förtroendevalda från fem sektioner förbereder och planerar för en 

sammanslagning. Resultatet identifierar förutsättningar för utveckling av lärande som finns 

under utvecklingsprojektet samt ger en bild av organisationsförändringens komplexitet ur de 

förtroendevaldas perspektiv.  

5.1 Grundvärderingar och stadgar 
Alla sektioner har likvärdiga grundvärderingar och samma regelverk som utgångspunkt. Det 

visar sig i uttryck som: 

 

 Vi är en kamporganisation. 

 

 Vi får inte glömma att vi sitter här för att vi är förtroendevalda.  

 

Våra medlemmar styr vårt arbete, det gäller att de känner sig nöjda 

och tillfreds med vårt arbete. 

 

Sektionsverksamheten bär en prägel av lojalitet och solidaritet och många beslut grundar sig i 

förpliktelser, social bekräftelse och medkänsla. Verksamheten på sektionerna innebär att ett 

antal förtroendevalda arbetar fackligt som ledamot eller suppleant och/eller genom att ha 

uppdrag och arbeta från sektionens expedition. I båda fallen riktar sig verksamheten mot 

medlemmarnas bästa och alla aktiviteter som sker menar deltagarna utgår från medlemmens 

behov av olika slags stöd. Medlemmen i centrum och allt för medlemmens bästa är ett tydligt 

budskap. Genom hela projektarbetet så är det intresse för att hjälpa andra människor som är 

en initial del i det fackliga sektionsarbetet. Det är där allt startar. Det är den altruistiska och 

ideella aspekten av verksamheten som driver många av de fackliga företrädarna. Förmånen att 
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hjälpa andra och att stötta medlemmen vid svåra förhandlingsfall eller att bara gå ut på 

arbetsplatser och prata med medlemmen är exempel på människointresse och solidaritet.  

Kommunals stadgar blir ett viktigt verktyg under utvecklingsprojektet. Främst använder 

de förtroendevalda stadgarna för att klargöra hur valberedningen ska arbeta och hur de 

formella stegen för avslutning och ombildning av sektionsstyrelserna går till. Stadgarna är 

viktiga, men de förtroendevalda påpekar också att de i det vardagliga arbetet använder 

stadgarna i liten omfattning och känner att de under utvecklingsprojektet får kunskap om dem. 

De påpekar att Kommunal är den enda fackliga organisation som har politiska åsikter 

inskriven i sina stadgar och någon påpekar vikten av det finns en socialistisk grundval.  

 

På ett sätt vill vi förändra världen, vi är en idéburen organisation och 

vi vill faktiskt att så många som möjligt ska tro på vår idé på hur vi 

ska ändra samhällets strukturer och om man tittar på livsvärlden så 

är det för den enskilde medlemmens livsvärld viktig syn från oss att 

man både i arbetet, i hemmet och på fritiden ska ha ett gott liv. 

  

Förtroendevalda med lång erfarenhet av sektionsverksamhet har varit med om både 

sammanslagningar och delningar av sektioner tidigare. 

 

 Det jag är rädd för i den så kallade framtiden det är ju att 

sammanslagningen ska bli som när medlemmar inom kök tillhörde 

omsorgen som är 1200 medlemmar. Och kök är ju ingen stor del. De 

kände sig utanför när de tillhörde oss inom vården. Det var 

vårdfrågor här och det var vården där och styrelsen bestod av vården. 

Även om vi är överrens här så är jag rädd för att det kan bli likadant 

igen – att vårdfolket tar över. 

 

Som facklig företrädare är det viktigt att vara professionell i sitt förhållningssätt gentemot 

medlemmarnas bekymmer och problem menar de. Ett korrekt och rättvist bemötande är 

viktigt samtidigt som det är viktigt att se på sakfrågan och undvika personfrågan. 

Grundvärderingar och stadgar är en viktig förutsättning för de förtroendevaldas 

utveckling av lärande. För att sammanslagningen ska fylla en funktion och få betydelse är det 

viktigt att den demokratiska och solidariska aspekten finns med. Det påverkar de 

förtroendevaldas tankar, känslor och handlingar. Den solidariska och medmänskliga sidan 

visar de även mot varandra, genom att vara bra lyssnare och se till kollektivets bästa. 

5.2 Inställning och attityd  
Alla förtroendevalda är medvetna om att en sammanslagning ska ske. Eftersom ett tidigare 

beslut är fattat om denna förändring är det helt i demokratisk anda det gemensamma arbetet 

fortsätter för sektionernas sammanslagning. 

  

När vi då hade, när beslutet var fattat och allting var bestämt att så 

här ska det vara, då blev jag faktiskt förvånad över mig själv 

egentligen att jag kunde fortsätta jobba positivt på det här att helt 

enkelt gilla läget. Och känna att jag vill göra något bra av det här. 

Därför var jag förvånad att jag kunde så snabbt ställa om mig själv. 

 

Trots detta så ger de fem sektionerna tydlig bild av att man sektionsvis och initialt har en 

enhetlig positiv eller enhetlig negativ inställning till sammanslagningen. Den initialt negativa 

inställningen bottnar sig exempelvis i hur sektionen upplever att nuvarande samarbetet 
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fungerar samt att det historiskt sett finns erfarenheter om att en sektion tidigare har delats upp 

i mindre enheter.  

 

Vi hade, vi har ju redan väldigt bra samarbete mellan våra sektioner. 

Vi bor ju vägg till vägg så att vi har ju alltid stöttat varandra och 

hjälpt till om det har varit någonting så det är ju mest så att det ska 

slå ihop till. Medlemmarna kan jag väl känna att de kan känna en oro 

för hur det ska bli… Det har ju varit en stor sektion från början i hela 

kommunen men nu så är det delat och nu ska det inte… 

 

Det finns sektioner som känner ett starkt behov av sammanslagning framförallt för att den 

fysiska och psykiska miljön i den nuvarande sektionen inte är ändamålsenlig. Det finns en 

gemensam längtan efter mer funktionella lokaler och ett närvarande långsiktigt ledarskap.  

 

Där står ju vi nu … för att jag menar för att detta ska bli effektivt och 

det ska bli som vi vill nu… att vi ska få det vi vill så måste ju vi vara 

på samma ställe (Någon: Ja vi kan inte vara på äldreomsorgen)… nej 

och vi kan inte vara hos oss heller… vi får inte plats för vi har för små 

lokaler. Det kanske låter löjligt men det är viktigt… det är en 

jätteviktig bit… annars tycker jag att det är bra, jag tycker att det 

känns jättebra… jag tror att man kan… jag tror att jag kan få göra 

min röst lite mer hörd…  

 

På central nivå inom Kommunal finns det ett projekt som heter ”Kommunal i förändring” som 

bland annat planerar för en sammanslagning av avdelningar. Deltagarna pratar om den viktiga 

”röda tråd” som ska löpa genom hela den fackliga organisationen – centralförbund – 

avdelningar – sektioner. 

  

 Ordförandeträffarna blir ju väldigt viktiga för att styra upp att den 

röda tråden i alla sektioner och där får avdelningsordförande styra 

upp tydligt. Kanske ännu tydligare än vad han har varit till idag… 

Ännu mer prata ur skägget som han inte har… 

 

De flesta saknar tidigare erfarenhet av utvecklingsprojekt. Det finns en positiv laddad 

spänning, som visar sig i skratt och skämt, nyfikenhet och vetgirighet. Men det finns också en 

slags försvarsattityd mot allt nytt. Enkätsvaren visar bland annat att deltagarna menar att det 

kan finnas hinder i form av revirtänkande, känsla av utanförskap och att ha för bråttom i 

förändringsarbetet. Någon skriver så här i ett enkätsvar. 

 

Jag har upptäckt att om man inte är med i styrelsen så räknas man 

inte.  

 

Starka viljor kan leda till konflikt och de förtroendevalda är medvetna om att när vissa 

förfaringssätt ska bli rutiniserade i de nybildade sektionerna kommer det att dyka upp 

situationer som kräver ökade insatser för att hantera dem. 

 

 det har inte varit så mycket konflikter i den här … än… men jag är 

helt övertygad om att om du träffar oss om ett halvår då ser det 

annorlunda ut för då kommer vi att prata om konflikter… nu är det 
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lite… alla ligger lite lågt… det är lite Robinson över det… ingen vet 

vem som kommer med … eller vem som hänger löst… 

  

Utvecklingsprojektet som verksamhet är en viktig påverkansfaktor och en förutsättning för 

utvecklingen av de förtroendevaldas lärande. Deltagarna ser egentligen bara möjligheter med 

att sektionerna träffas och utbyter erfarenheter. Inställningen till att avdelningskontoret skapar 

utrymme i form av tid och plats för att planera och organisera sammanslagningen är positiv, 

eftersom de känner att i det vardagliga arbetet är tid en bristvara. De menar att prioriteringen 

av tid är viktigare i det vardagliga sektionsarbetet är att slutföra åtagna uppdrag. De 

förtroendevalda ser samtidigt att det kan finnas svårigheter med att få medlemmarna att se 

behållningen av de gemensamma sammankomsterna under utvecklingsprojektet. Det är lätt att 

medlemmarna uppfattar de förtroendevaldas gemensamma träffar som en ”verksamhet för 

nöjes skull” menar de. Enkätsvaren visar att utvecklingsprojektet har varit en viktig faktor för 

individernas engagemang i sammanslagningsproblematiken. De använder superlativ som 

mycket bra, mycket intressant och oerhört lärorikt. De känner sig som innovatörer och tycker 

att det är intressant med den möjlighet som har funnits för att lära sig att byta perspektiv. 

Deras positiva inställning och attityd till utvecklingsprojektet har varit slående och 

självklart påverkat de förtroendevaldas motivation. Det finns ett register av attityder som 

varierar över tiden under utvecklingsprojektets gång. Avdelningskontoret/projektledningen 

och den vardagliga sektionsverksamheten påverkar och skapar denna variation av inställning 

och attityd. Det kommer även upp både positiva och negativa inställningar under 

utvecklingsprojektet. Variationen visar på en slags dynamisk process som kan leda 

utvecklingen framåt och de förtroendevalda ser att hinder ska ses som utmaningar och en väg 

att komma framåt i utvecklingen. 

5.3 Gemensamt utvecklingsmål 
Förutom själva sammanslagningen utformade de förtroendevalda under första 

sammankomsten utvecklingsmål för att öka effektiviseringen och tillgängligheten i de 

nybildade sektionerna. Ökad effektivitet och tillgänglighet ser de förtroendevalda som viktiga 

områden för utvecklingen av sektionsverksamheten parallellt med sammanslagningsarbetet.  

I början upplever de flesta att arbetet med att öka effektiviteten har en innebörd av att 

man har saknat effektivitet. Detta gör att de ifrågasätter hur andra uppfattar sektionsarbetet. 

Deltagarna är måna om att skydda och försvara tidigare handlingar på sektionerna.  

 

Har man då jobbat ineffektivt innan… alltså då ställer jag 

motsatsfrågan då, om vi nu ska jobba effektivt likaväl som att nu ska 

vi jobba rätt – har vi jobbat fel innan då? Alltså då måste vi ha ett 

verktyg … vad menar han (Projektledaren) med att bli effektivare i ett 

styrelsearbete… vad är det i så fall han eftersöker alltså i själva 

styrelsearbetet… Sen jobbar kanske sektionerna lite olika och det är 

väl en gammal ohejdad vana. 

 

Utvecklingsprojektet medvetandegör alla de handlingar som de förtroendevalda faktiskt utför 

i det vardagliga sektionsarbetet. Under en gemensam samling är det någon som påpekar just 

vikten av att bli medveten om allt det arbete och alla de handlingar som en facklig sektion 

utför. Längre fram i projektarbetet diskuterar de förtroendevalda en ökad effektivitet snarare i 

termer av struktur och ordning.  
  

Jag tror att det är viktigt att man verkligen tänker igenom hur 

styrelsen ska se ut att man verkligen har en bas att stå på… alltså hur 



31 

 

ska fördelningen se ut… att man har grunderna är det man ska titta 

mest på… och det spelar ingen roll vilka som sätts på posterna det 

kan man bortse från det är inget man behöver fokusera på … lägg upp 

en bra grund så kommer det mesta att falla på plats tror jag … det är 

så man måste tänka… och lite mer ordning och struktur… ordning 

och struktur tror jag hjälper mycket… så att det inte blir att ja vi 

kanske flyttar ut i mars eller kanske i april så är det så att folk slipper 

bli oroliga. 

 

 För att nå ökad tillgänglighet menar deltagarna att tillgänglighet främst handlar om att 

sektionen ska vara öppen för medlemmarna. De ser problem i att kunna hålla expeditionen 

bemannad under kontorstid för att kunna ta emot telefonsamtal och att det kommer att bli 

betydligt bättre efter sammanslagningen. Verksamheten bygger också på att göra 

arbetsplatsbesök, vilket i den stressade arbetssituation som medlemmarna befinner sig i gör 

sådana besök svåra att genomföra.  

 

Ja, alltså när jag tänker på tillgängligheten så tänker jag var vi ska 

finnas till för medlemmarna och vi kommer gärna ut på 

arbetsplatsbesök, men problemet är att våra medlemmar inte har tid 

att ta emot oss… Det är en så slimmad organisation så kommer vi på 

arbetsplatsbesök så är det sällan det finns tid att sitta ner och prata 

med oss utan det blir kanske 5 minuter här och 5 minuter där. Och då 

brukar vi istället säga till arbetsplatserna att bjud in oss på en 

arbetsplatsträff så får vi en halvtimma i alla fall och så träffar vi hela 

arbetsgruppen. Alltså idag är organisationen ute i verksamheterna så 

slimmade att de inte har tid att ta emot oss. 

 

Att öka tillgängligheten kan också innebära att de förtroendevalda blir mer tillgängliga för 

andra, att de blir mer synliga. 

 

Jag tänker lite mer på det där med tillgängligheten om vad man skulle 

önska det är att… arbetsplatsbesöken bör man nog lägga lite mer vikt 

på… att gå ut till våra medlemmar… särskilda arbetsplatser och säga 

det här är Kommunal det här står vi för och så här ser jag ut, den här 

rollen har jag. Att man är mer synliga, att det inte är en röd banner 

med Kommunalstämpeln på utan vi är också individer och vi är 

medlemmar vi också det är därför vi sitter i styrelsen på grund av att 

vi är medlemmar och vikten av att vi också är människor och att vi 

kämpar för någonting som är bra och att vi förklara varför det är så 

bra med Kommunal, det tror jag är jätteviktigt och det har också med 

tillgänglighet att göra, för att visa att vi finns där. Det tror jag och det 

måste man bli bättre på – så är det bara… även om jag vet att det är 

förhandlingar och det är det ena och det är det andra men det är 

minst lika viktigt att gå ut och visa vilka vi är så är det bara… 

  

Ett gemensamt utvecklingsmål är en förutsättning för att de förtroendevalda ska 

bli medvetna om och kunna ifrågasätta tidigare och framtida sektionsverksamhet. 

Utvecklingsmålet är framtaget gemensamt under utvecklingsprojektet, vilket 

deltagarna i början diskuterade mycket men efterhand under utvecklingsprojektet 

har diskussionen kommit att handla om precisa frågor kring exempelvis ledarskap, 
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informationshantering och arbetsdelning. Reflektion och diskussion kring 

utvecklingsmålen är viktiga påverkansfaktorer för utveckling och lärande. 

Utvecklingsprojektets mål påverkar sektionsverksamheten i dess nuvarande och 

nybildade form. Under utvecklingsprojektet arbetar de förtroendevalda fram nya 

och förbättrade rutiner och arbetssätt som kommer att påverka den nybildade 

sektionsverksamheten. Samtidigt kommer utvecklingsprojektet att påverka den 

nuvarande, så kallade sektionsverksamheten eftersom individerna kommer hem 

till vardagen med nya infallsvinklar och inspiration.  

5.4 Arbetsdelning och mångfald  
Att vara förtroendevald i en sektionsstyrelse eller facklig företrädare på sektionsexpeditionen 

har för de flesta samma betydelset. Det är viktigt att i den nybildade sektionen har kunskap 

om många yrkesgrupper. Medlemmarna väljer årligen vilka de vill ska vara deras fackliga 

företrädare och förtroendevalda i styrelsen. Samtidigt som de förtroendevalda säger att det är 

svårt att få folk att ställa upp fackligt så finns det samtidigt en oro över att inte bli vald och få 

fortsätta med det som man brinner för. Det är totalt sett färre ledamöter som kommer in i 

sektionsstyrelsen i framtiden. Oron inför framtiden uttalar de så här.  

 

Jag tror att det handlar om att släppa in och våga ta in folk i 

verksamheten… 

 

Ja jag ser ingen oro det måste jag säga och som Fia säger så vet ju 

inte jag heller om jag har någon plast längre (Suckar) och då får de 

jobba - de som är kvar… 

 

Det finns många fackliga företrädare som har skaffat sig en näst intill oumbärlig position i 

sektionen på grund av att de är relativt ensamma om den kompetens som behövs för att kunna 

lösa ”problematiska, tragiska och svåra fall”. Tankar och idéer kring hur det rent praktiskt 

kan fungera i sektionerna när det finns flera som har kompetens inom samma område visar sig 

i följande uttalande.  

 

Jag satt och tänkte här nu… man har ju med lite här att… alltså så 

stora men ändå så tror jag att man blir starkare och att vi kan dela 

upp oss att ni tillhör studie och vi tillhör försäkringar och så kan vi 

ordna grupper i sin tur så att vi kommer ut på arbetsplatserna … det 

tror jag är i vilket område man ska jobba i då va… att där ute kan jag 

vara om man säger att … jag behöver inte vara med i styrelsen utan 

jag kan jobba där nere och vara ute på arbetsplatserna… jag är en 

sådan som går ut på arbetsplatserna och jobbar och pratar med folk 

mera och så är vi flera stycken och så jobbar vi precis som ett företag 

om man säger va… så kan jag tycka fast vi är stora så tror jag att det 

blir lättare… 

 

Sektionsverksamheten har ett behov av spetskompetens och breddkompetens. Den har behov 

av kunskaper inom alla olika yrkesgrupper och av att finns fackliga representanter som har 

anknytning till arbetsplatsen. Att även fördela erfarna företrädare med oerfarna företrädare är 

också en viktig parameter inom sektionsverksamheten. 

 

Mer struktur och då blir vi mer tillgängliga som… och kunna hjälpa 

mer… lotsa vidare… inte fixa allting… vi ska inte vara de som fixar 



33 

 

allting för då bränner vi ut oss… utan att vi ska lotsa dem vidare och 

hjälpa dem … 

 

Men det är ju lite grand så det är idag… så har man någon som är 

försäkringsansvarig och så slutar denna person och då måste vi få en 

ny människa och då måste det vara någon som är intresserad av 

försäkringar och så ska den börja från scratch… ett sådant stort 

område måste kanske ha två eller tre personer så att nya kommer in 

och får en upplärning så att det inte bara är hopp och lek hela tiden.  

 

Det är viktigt med erfarenheter för att klara alla svåra fall. Samtidigt är det viktigt att se till 

inflödet av nya krafter eftersom upplärningen av nya expeditionsmedlemmar tar tid. När vi 

diskuterar möjligheterna att utveckla spetskompetenser finns det en vision om arbetslag med 

spetskompetens. Finns det spetskompetens så finns det också breddkompetens. Det får man på 

köpet, säger de. Det var relativt enkelt att fördela arbetsgrupperna och deras ansvarområde 

säger de som jag pratar med på den nya sammanslagna sektionen. Däremot är mer komplext 

och kommer att ta längre tid att få ihop schema så att bemanningen är optimal på sektionens 

expedition.  

Valberedningen kommer i framtiden att spela en större roll för verksamheten än 

tidigare. Många menar att det kan bli en ojämn fördelning av yrkesgrupper i styrelsen och att 

det är viktigt att se till mångfalden vad gäller erfarenhet så att det alltid kommer nya 

underifrån.  

Ledarskapet är viktigt och det finns ett behov av att kunna vända sig till en ledare och 

känna en ömsesidig respekt och tillit. En blandning av empatisk och en professionell förmåga 

är en slags idealbild. En ledare behöver ha en helhetsbild av verksamheten och det är viktigt 

att det i relationen med ledaren finns en inbyggd struktur för avrapportering. När deltagarna 

ska rangordna ledartyperna ”demokratisk”, ”tydlig” och ”pedagogisk” anger man ”tydlighet” 

som en överordnad faktor där pedagogiska och demokratiska faktorer då är underordnade. 

Den finns en svårighet med att vara helt igenom demokratisk i ledarskapsrollen. Vissa beslut 

är odemokratiska men en god ledare kan balansera upp briten på demokrati med ökad 

tydlighet. Det är också viktigt att kunna ta snabba beslut och inte vara rädd för konflikter. 

Ledarskapet visar sig i hela verksamhetssystemet menar de förtroendevalda.  

  

Jag tycker att det är viktigt att vi har det här pedagogiska för att vi är 

väldigt starka personligheter alla fackliga företrädare, alla vill framåt 

oftast… alltså det är de som pratar mest och de som är framåt som 

oftast blir arbetsplatsombud som sedan tar på sig uppdrag men alla 

är inte likadana, någon behöver sitta och fundera.  

 

Sektionerna oroar sig över hur verksamheten ska kunna ta vara på den stora mängden 

medlemmar och de skilda yrkesgrupperna. De tvivlar på att kunskaper för andra yrkesgrupper 

än deras egen är tillräckliga. Och de tror att briten kan leda till missnöje hos medlemmarna. 

Det är viktigare att ha kunskaper om försäkringar, arbetsavtal och arbetsmiljö. Genom att 

organisera sektionsarbete i arbetsgrupper som ansvarar för ett visst område eller uppdrag 

menar deltagarna att det finns en potential till att utveckla möjligheten till att medlemmarna 

känner att ”vi på sektionen är tillgängliga.” 

En förutsättning för utveckling av lärande har att göra med att man tar vara på de 

förtroendevaldas mångfald av kunskaper och erfarenheter. Det kan leda till att allt fler 

engagerar sig och att det finns flera som kan mycket inom ett visst område. Det är viktigt 

eftersom de kommer att få allt svårare personärenden att hantera i framtiden. Det i sin tur 
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kräver en tydlighet i ledarskapet. Diskussioner och reflektioner kring arbetsdelning och 

mångfald påverkar individerna i utvecklingsprojektet och utvecklingsmålet. Idéerna kring 

arbetslag inom ett visst område blir meningskapande genom att deltagarna därmed ser 

möjligheterna för en ökad effektivitet och tillgänglighet i framtiden.  

5.5 Struktur och stöd 
En viktig del i informationshanteringen är att skapa ett system för alla ärenden som är på gång 

eller som är slutförda. Det finns verktyg för det men det saknas rutiner och strategier i 

verksamheten. Under projektets gång kommer ofta betydelsen av att få tid till reflektion och 

till återkoppling. De förtroendevalda kommer i kontakt med allt svårare fall och de behöver ha 

en allt större kunskap.  

Att bli informerad om vad ett fackligt uppdrag innebär är mycket viktigt. Att utforma 

uppdragsbeskrivningar ses som ett bra sätt att hantera nya fackliga företrädare som är oerfarna 

för att på så sätt ge henne/honom en chans att få veta vad organisationen förväntar och kräver 

av just det uppdraget. Uppdragsbeskrivningar skulle vara en insats som skulle gagna hela den 

fackliga sektionsverksamheten. Framför allt när nya fackliga företrädare och 

styrelseledamöter inleder sin bana. Det finns vissa verktyg för hur de förtroendevalda ska 

hantera information på sektionerna. 

 

Vi jobbar efter den här modellen Lots. Först ska man göra en… ja, 

vem gör vad, när ska det göras, vem är ansvarig och efter det, vilket vi 

kanske inte är lika duktiga på, ska vi göra en uppföljning. 

 

De förtroendevalda betoinar vikten av att upprätta strukturer för planering, 

genomförande och uppföljning av aktiviteter.  

  

Vi skulle kanske sätta oss ner nu och utarbeta bättre rutiner. Det blir 

det ju nu, nu börjar vi från scratch. Och då kan det ju vara många 

grejer som har hamnat mellan stolarna tidigare som kan bli mycket 

bättre, och det hoppas jag verkligen. 

 

Sammanslagningen kräver att den formella delen av arbetet blir synlig. Nomineringsmöten 

och årsmöten måste följa de stadgar som reglerar tillvägagångssättet. Att tolka stadgarna säger 

många är svårt och det är viktigt med stöd från avdelningen. Där menar många att stödet ska 

komma med automatik medan andra ser avdelningskontoret som en ”livlina”. 

 

Valberedningen kommer att vara en jätteviktig del i det fortsatta 

sektionsarbetet. 

 

Vi måste känna att vi kan få stöd från avdelningen i alla komplexa 

frågor. 

  

En stor del av sektionernas verksamhet grundar sig på styrelsearbetet. Sektionsstyrelsernas 

kontakter med avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen bildar viktiga nätverk eftersom det 

är därifrån beslut om förändringar och utbildningsmaterial kommer. Det är viktigt att 

sektionen arbetar utifrån de av förbundet utvecklade tre rören: organisationen, kollektivavtalet 

och mönsterarbetsplats. Kommunals idéer om interna fackliga utbildningar ger möjligheter för 

personlig, facklig och kunskapsutveckling inom ett visst intresseområde. De förtroendevalda 

menar att den utbildning som finns är mycket bra. Men de vill ha tydliga 

uppdragsbeskrivningar som skulle kunna underlätta för alla som åtar sig ett fackligt uppdrag. 
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Någon påpekar att uppdragsbeskrivningar skulle kunna vara en central angelägenhet att 

strukturera upp för att på så sätt synliggöra verksamhetens röda tråd.  

 

 Det vet jag ju själv när jag började att Gud vad förväntar de sig av 

mig och vad innebär det här uppdraget? Jag fick aldrig någon 

uppdragsbeskrivning på vad jag skulle göra, vad är det de kräver av 

mig, utan där blev man inkastad i någon utbildning och sedan 

förväntas man kunna göra det som uppdraget har. Alltså det är mer 

tydlighet, det efterfrågar jag, och det har vi börjat diskutera om på 

avdelningen men det krävs ju ända ut i… överallt… inte bara det som 

står i stadgarna om arbetsplatsombud och arbetsmiljölagen utan… 

tydlighet.  

 

Sammanslagningen kommer att leda till många positiva effekter. Deltagarna ser mest 

möjligheter. Förutom möjligheterna att öka effektiviteten och tillgängligheten så ser de 

sammanslagningen som en nystart, som en möjlighet att hitta nya strategier för framtiden. 

Kollektivet i sig strävar mot enighet och någon säger med en skämtsam underton att ”vi 

försöker undvika konflikter.” Facklig verksamhet bygger på att vara konfliktlösare åt 

medlemmarna. Men det finns situationer i relationen med medlemmen och medlemmens 

problem som i grunden kanske bottnar i missförstånd. När ord står mot ord är det viktigt att 

veta vad som har hänt. För att eliminera dessa typer av konflikter är all dokumentation av stort 

värde.  
ja det har man hört, det har man fått på de här förhandlingskurserna. 

Där har man tryckt på detta. Dokumentera, skriv det och sätt det i en 

pärm i er sektion så att ni kan återta det om det dyker upp något nytt. 

 

Vikten av struktur och stöd återkommer i de förtroendevaldas samtal genom 

utvecklingsprojektet. Struktur och stöd är grundförutsättningar för utvecklingsarbetet och 

organisationsförändringen. Man vill känna stöd från avdelningskontoret och en struktur 

genom hela den fackliga organisationen, från högsta organ ner till den enskilda medlemmen. 

Arbetet med att planera och organisera för sammanslagningen är en inledande handling för att 

utveckla hjälpen i det vardagliga sektionsarbetet.  

5.6 Interaktion 
Under ett samtal med förtroendevalda menar de att samspelet mellan de förtroendevalda och 

oss från BTH är grunden till den positiva och utvecklande miljön. Utan vår närvaro hade 

lärandemiljön haft en karaktär av osämja och bakåtsträvan menar de. 

 

Det har inte varit jobbigt men att det har varit annorlunda. 

Framförallt så var det… det gav oss möjlighet att tänka efter lite mer 

om vad vi gör med jobbet och med varandra… helt enkelt att tänka 

efter lite mer. För mycket har gått med automatik och det är bra att vi 

har fått tiden att jobba med oss själva och med organisationen och det 

var ett kul sätt att jobba på också. Jag tror att jag kan säga att det är 

flera som kan tycka så. 

 

Kunskapsutbyte är en viktig faktor säger deltagarna. De syftar dels på det utbyte av kunskap 

som sker när BTH är med i projektet, men också på det kunskapsutbyte som sker mellan 

projektledningen/avdelningskontoret och sektionerna och internt mellan sektionerna.  
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Jag tycker att det var rätt spännande grej idag … alltså när du hade 

tagit ett ord… ett citat och hur man tolkar det och hur man tolkar det 

olika… det är rätt spännande. 

 

De som är nya och har mindre erfarenheter lär sig mycket av att bara vara med, säger de. Men 

de säger också att de ofta saknar någon som de kan fråga till råds. Den interaktiva synen på 

gemensam kunskapsbildning har skapat en positiv och utvecklande miljö, menar de 

förtroendevalda. De säger att mer osämja och fler protester hade stoppat möjligheten till 

kunskapsutveckling under projektets gång om vi inte hade varit med. De förtroendevalda har 

många frågor och problemområden som de behöver hantera under projektets gång och de når 

framgång genom handlingar som visar sig i form av gemenskap, kunskapsutbyte och 

intresseområde.  

De gemenskaper och nätverk av människor som finns inom sektionsverksamheten har 

stor betydelse för hur verksamheten fungerar. Nätverket bestående av människor i närliggande 

verksamheter fyller också en viktig för vad som engagerar individen i verksamheten. I den 

sociala gemenskapen möter erfarna och oerfarna medlemmar varandra.  

Trots att det formella styrelsearbetet är en viktig styrmekanik och drivaxel är det i det 

vardagliga sektionsarbetet (eller fotarbete som någon kallar det) som det finns både ett starkt 

behov och motiv för det lite mer informella relationerna. De små idéerna och ibland också 

lösningarna kommer fram vid diskussioner vid fikabordet. De är tydliga med att det är något 

som kollektivet bör beakta – där finns idéer säger de. Det finns en vision om att gemenskapen 

ska bli bättre mellan sektionerna, mellan sektion och avdelning samt mellan sektion och 

arbetsplatsombuden. 

De förtroendevalda i samtliga sektioner säger att det är mycket viktigt att fortsätta 

träffas och att de ser att avdelningskontoret har ett stort ansvar för att det blir en fortsatt 

gemenskap och ett utbyte av erfarenheter i fortsättningen. 

Medlemmarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet på centralnivå påverkar 

indirekt de förtroendevaldas utveckling och lärande. De förtroendevalda är också själva 

medlemmar i den fackliga organisationen.   

Projektledningen använder också ofta gruppen som resurser för att komma framåt i 

sammanslagningsprocessen. Under den avslutande sammankomsten på BTH påpekar också 

projektledaren följande.  

  

Normalt skulle vi vilja sätta oss och göra ett grupparbete innan vi 

svarar på frågan om hur folkrörelseidealet ser ut. Vi jobbar både för 

kollektivet och för individen och tro det eller ej så har vi fortfarande 

stora engagemang som berör samhället i stort och vi har ett stort 

internationellt engagemang ända ner på avdelningsnivå. Det finns ett 

stort mått av folkrörelseideal kvar. 

 

Det är viktigt att informera medlemmarna på arbetsplatserna om förändringar som berör dem i 

deras arbetssituation eller i deras egenskap av facklig medlem. Det vanligaste och mest 

traditionella sättet att få ut informationen till medlemmarna är att kalla till möte. Information 

om viktiga medlemsmöten hanterar de förtroendevalda främst genom den traditionella 

postgången. Interaktionen mellan de förtroendevalda och akademin pekar på att vara en 

ingång till nya idéer och tankar, även om det initialt främst verkar vara ett hinder. När vi 

frågar dem om att få ut information via digitala och mobila hjälpmedel menar de att problemet 

ligger i att få ett bra användarvänligt system för att ta emot, sända iväg och sortera/lagra. När 

vi frågar om så kallade digitala sociala mötesplatser visar de oförståelse och motstånd. 

Samtidigt säger de att medlemmarnas attityd till den digitala tekniken måste bli bättre ute på 
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arbetsplatserna. På många arbetsplatser saknar man både dator och internetuppkoppling. De 

förtroendevalda kan eventuellt se att det finns en möjlighet att genom noggrann planering 

skapa en bra hantering genom e-mail.  

Interaktionen skapar förutsättningar för en bra lärandemiljö och för utveckling av 

lärande. De förtroendevaldas nyfikenhet samt deras erfarenhet av kollektivt lärande i form av 

grupparbete leder till utveckling på det personliga planet såväl som på aktivitetsplanet. Figur 

5 visar interaktionens komplexitet. Den interaktiva forskningsansatsen bildar ett verktyg för 

projektledningen vars goda, övergripande och svåra (sammanslagnings- och effektiviserings-) 

mål fungerar som ett verktyg för projektet. Våra intervjuer, observationer och 

enkätundersökningar påverkar de förtroendevalda och väcker nya tankar om sig själva och om 

den kollektiva sektionsverksamheten. Interaktionen bildar en kraft, en dynamik, som leder till 

nya insikter och utökad kunskap. Interaktionsdynamiken finns även inom gruppen och de 

informella spontana samtalen inom varje sektion har stor betydelse för vidare utveckling.  

6 Tolkning av resultat 

Vad händer ur ett lärande och utvecklingsperspektiv när sektioner slås samman? Jag kan se att 

resultatet visar att verksamhetens aktiviteter och deltagarnas handlingar och procedurer leder 

till att de förtroendevalda antingen ska anpassa sig till de nya omständigheterna eller utveckla 

nya aktiviteter, handlingar och procedurer. Resultatet svarar på frågan om vilka 

förutsättningar som finns för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv i ett 

utvecklingsprojekt då fackliga sektioner ska gå samman. Grundvärderingar och stadgar, 

inställning, utvecklingsmål, arbetsdelning och mångfald, struktur och stöd samt interaktion är 

några av de nödvändiga förutsättningarna. Alla resultat och därmed även tolkningar grundar 

sig i att lärande sker i social gemenskap. Jag har en strävan att utöka kunskapen ytterligare i 

och med tolkningsarbetet. För att nå syftet att utöka kunskapen om vad som händer ur ett 

lärande- och utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring väljer jag att tolka resultatet 

utifrån några kategorier.  

6.1 Att vara ideell 
Medlemmarna står i centrum genom hela utvecklingsprojektet. De förtroendevalda strävar 

efter att se på frågor som rör effektivitet och tillgänglighet utifrån sina altruistiska 

förutsättningar. Även sammanslagningen ser de utifrån medlemmens bästa. Medlemmen i 

centrum ligger latent i all facklig verksamhet. Jag tolkar det som att inriktningen på arbete och 

utveckling för medlemmens bästa verkligen är verksamhetssystemets övergripande mål. Både 

verksamhetens aktiviteter och subjektets handlingar är riktade mot målet. Antalet medlemmar, 

kategorier av medlemmar, medlemmars behov styr det fackliga verksamhetssystemets 

historia, framtid, noder, nivåer och principer (Engeström, 1987, 2001). En viktig förutsättning 

för utveckling av lärande är att ha ett gemensamt mål, vilket är tydligt för de förtroendevaldas 

fortsatta utvecklingsarbete. Ellström (2004) menar att det är ett grundantagande för en lärande 

organisation och Kommunals fackliga verksamhet har förutsättningar att uppnå förändring 

samtidigt som de traditionella grundvärderingarna kan bestå.  

Det finns en paradox inom fackföreningsrörelsen. Det berör det faktum att den fackliga 

verksamheten är beroende av medlemmarna och så länge det finns problem och orättvisor på 

arbetsplatserna finns det medlemmar. I det fackliga arbetet finns det samtidigt en strävan som 

bland annat går ut på att eliminera arbetsplatsproblem och orättvisor.  

Möjligheten att fortsätta arbeta som förtroendevald kan förvisso vara ett dilemma i sig 

för lärande och utveckling och det kan skapa ett slags motstånd/inspiration för fortsatt fackligt 

arbete. På något sätt ställs det mesta på sin ända för de förtroendevalda i och med 

sammanslagningen. Den ideella aspekten, om att det är medlemmen som är i centrum och det 
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är arbetet för deras bästa, ger en trygghet och konsensus för de förtroendevalda. Arbetet för 

medlemmen är, som Ellström (2004) skriver, den anpassade logiken.  

Det är betydelsefullt att vara solidarisk mot varandra och i resultatet visar sig denna 

strävan genom att deltagarna tycker att det är av stor betydelse att följa fattade beslut. Det är 

alla förtroendevaldas skyldighet och plikt att leva upp till besluten.  

I det ideella perspektivet finns det en grundidé om att man tillsammans är starka och 

därmed kan påverka situationer och händelser. Den ideella aspekten handlar mycket om 

kollektivet men jag tolkar också att det hos de förtroendevalda krävs ett visst mått av 

autonomi och initiativförmåga för att kunna utveckla och förbättra medlemmarnas villkor 

(Ellström, 2004).  

 

6.2 Att bli inspirerad 
Människor inspirerar verksamheter att arbeta mot vissa mål. Sektionsverksamheten blir 

inspirerad av medlemmarnas behov av stöd och hjälp. De förtroendevalda blir inspirerade av 

det nätverk av människor i systemet. De förtroendevalda kan bli inspirerade av sina egna eller 

andras handlingar eller av nya uppdrag och nya lösningar. Den inspiration eller det incitament 

som många verkar uppleva i det fackliga sektionsarbetet tolkar jag som en jämvikt mellan 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004; 2006) och det kan i sin 

tur betyda att lärprocessen är både en kulturell process och en utvecklingsprocess (Engeström, 

1987). Att bli inspirerad borde exempelvis innebära att man som förtroendevald väljer att 

följa demokratiska beslut, trots att man känner motstånd, och att man ändå uppleva positiva 

och innovativa händelser som gagnar utvecklingen för verksamheten i stort men också den 

personliga utvecklingen. Att bli inspirerad kan alltså innebära att individen eller kollektivet 

känner sig utmanad och att utmaningen leder till en vilja att förändra. Att bli inspirerad kan 

också innebära att uppleva en källa av inspiration genom att gemenskapen och 

kunskapsutbyte genererar innovativa och kreativa tankar, känslor och handlingar. Reflektion 

och kritisk granskning är en förutsättning och det är då balans och samspel mellan tanke och 

handling ett nödvändigt villkor (Ellström, 2006; Lave & Wenger 1991). Jag ser också samspel 

mellan spontanitet och medveten behärskning hos de förtroendevalda (Grensjö, 2003). 

  

6.3 Att ha visioner  
Det demokratiska beslutet om att slå samman sektioner och de diskussioner som de 

förtroendevalda har med varandra leder till att de börjar se en bild framför sig av en nybildad 

sektion vars verksamhet ska ge bättre service till medlemmarna och en bättre arbetssituation 

för dem själva. De arbetar gemensamt för att utveckla och utöka kärnverksamheten. Idén om 

att skapa arbetsgrupper inom olika uppdragsområden där det finns en naturlig upplärning och 

en stark spetskompetens, att förespråka ett tydligt ledarskap, att se konflikter som resurser och 

att utveckla informationshanteringen är exempel på de områden som ger de förtroendevalda 

gemensamma visioner. Det sker utveckling i kollektivet, t ex för att hitta potentiella 

utvecklingsområden (Ellström, 2006)  

Projektledningen har visioner om de framtida nybildade sektionerna. De stöttar och 

utmanar de förtroendevalda i deras arbete. Under utvecklingsprojektet leder arbetet till att de 

förtroendevalda känner tillfredsställelse eller frustration. Det blir en motsättning mellan 

subjekten. De som känner frustration saknar ramverk och en av dem upplever en klyfta mellan 

avdelning och sektion. Det finns en potential att i de nybildade sektionerna utveckla samspelet 

och minska klyftan mellan sektion och avdelning.  

Samtidigt som det finns visioner om den framtida idealiska sektionsverksamheten finns 

det paradoxalt nog också oro hos de förtroendevalda att överge sina traditioner, funktioner 
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och strukturer från den sektionsverksamhet som fanns innan sammanslagningen. Utmaningen 

för de förtroendevalda i den nybildade sektionen borde vara att integrera tradition och vision. 

Det pekar på att en balans mellan utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande har 

betydelse för utveckling av lärande (Ellström 2004; 2006).  

6.4 Att bli upplärd 
Steget från arbetsplatsombud till att ta hand om svåra rehabiliteringsärenden är stort och det 

räcker knappast med att delta i de interna utbildningarna som facket anordnar. Det tar tid att 

lära sig allt som sker på en sektion. Alla språkliga termer och alla handlingar är specifika för 

en styrelsemedlem och/eller facklig företrädare. Situerat lärande är det som är här och nu och 

det som sker i praktikgemenskapen. När det gäller utvecklingsprojektet har det i stor grad 

handlat om att de noviser som deltagit har fått gå in i lärandeprocessen genom att vara 

delaktiga i planeringen (Lave & Wenger, 2001). En viktig aspekt i situerat lärande och som 

också finns i sektionsverksamheten är möjligheten att ha tillgång till artefakter. Detta behov 

visar sig i att man som suppleant inte alltid har tillträde till sektionsmötena. 

Utvecklingsprojektet har gett suppleanter och arbetsplatsombud ett ökat tillträde till 

styrelsearbetet. Ordförande och erfarna ledamöter använder traditionella och kulturella 

begrepp som den oerfarna förtroendevalda har möjlighet att förstå utvecklingsprojektet. Den 

oerfarna blir successivt förtrogen med begreppets innebörd och kopplingen till den fysiska 

artefakten (Säljö, 2005). I den nybildade verksamheten finns det en potential att utveckla 

möjligheten att låta suppleanter delta på styrelsemötena för att få bli delaktiga och få ökad 

tillgång till och ökad förståelse för sektionsverksamheten. Det finns en naturlig motsättning 

mellan kärnverksamheten och de regelverk som anger hur mycket facklig tid varje sektion 

har. Det är en utmaning för den nybildade verksamheten att bedöma vad ett tillträde till 

styrelsearbetet gör för sektionsarbetets effektivitet på lång sikt. 

Det finns en paradox inom noden arbetsdelning som grundar sig på att de 

förtroendevalda är en slags experter inom sitt yrkesområde. De vet problematiken inom det 

specifika området som en erfaren förtroendevald kanske saknar erfarenhet av. Denna 

”omvända” upp- eller inlärningssituation skapar ur ett utvecklingsinriktat och 

verksamhetsteoretiskt perspektiv en utmaning i de nybildade sektionernas verksamhet.  

6.5 Att tvivla 
Det finns en tendens av att de som tvivlade i början av utvecklingsprojektet efterhand blivit 

positiva till förändringsarbetet. Jag tolkar resultatet som att de har nyttjat friheten och 

handlingsutrymmet för att strukturera verksamheten optimalt (Ellström, 2008; Grensjö, 2004). 

De som i början av projektet var positiva och efterhand har börjat tvivla till 

sammanslagningen har samtidigt kommit till insikt om att utvecklingsprojektet bara är början 

på ett komplext tidskrävande arbete. Jag tolkar detta som att reflektion och kritisk granskning 

följer de förtroendevalda under hela lärandeprocessen. Man kan koppla reflektionen och 

granskningen till respektive nybildad sektions aktuella situation. Det sker en slags växling 

mellan situerat lärande och expansivt lärande om man ser på det som ett lärande här och nu 

respektive ett lärande för utveckling (Arnseth, 2008).  

De förtroendevalda tvivlar på att det går att använda och utveckla den digitala teknikens 

möjligheter för att öka tillgängligheten. Den största motsättningen för detta påstående finns 

mellan sektionernas och arbetsplatsernas verksamheter. Det tvivel vissa känner leder ändå till 

reflektioner och utvecklande idéer om åtgärder. Tolerans för oliktänkande är en viktig 

komponent vid utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2006).  

Det finns en (andra gradens) motsättning mellan subjekt och objekt under 

utvecklingsprojektet. Alla arbetar mot målet att slå samman sektionerna och hitta strategier 

och strukturer för att öka effektivitet och tillgänglighet samtidigt som det finns en tendens att 
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deltagarna blir passiva för att de väntar på svar om de får fortsätta med sina fackliga uppdrag. 

Jag tolkar det som att de förtroendevalda är i en period där den gamla traditionella 

sektionsstyrelsen är i en fas där deltagarna är i behov av att avlära det gamla sättet att arbeta 

och genom delaktighet hitta tillbaka till de möjligheter det finns med det nya sättet att arbeta 

på sektionen (Engeström, 1987). Det handlar om ett slags innovativt lärande som del 

förtroendevalda måste utvecklar successivt och i samarbete. De förtroendevalda främjar 

kollektivets och individens lärande samt skapar möjligheter för utveckling i de nybildade 

sektionernas verksamhet.   

6.6 Att kommunicera  
De förtroendevalda har språket som en central aspekt i sitt arbete och språket är också centralt 

för deras lärande. Kommunikationen finns med de förtroendevalda vid en mängd olika 

situationer – allt från att prata av sig vid fikabordet till att sitta vid komplexa förhandlingar 

med arbetsgivare. Att tvåvägskommunikationen (Döös, Wilhelmson och Backlund, 2001) har 

stor betydelse för lärandeprocessen tror jag är relevant och det går att dra paralleller till Lave 

och Wengers (1991) idéer om att det är i relationen mellan novis och mästare som 

utvecklingen sker hos individen. Jag tolkar språket som den viktigaste artefakten i 

sammanhanget och ser också att språket har anknytning till de redan befintliga fysiska 

verktygen men även till de nya verktyg som de förtroendevalda själva skapar (Säljö, 2005). 

Jag tänker närmast på dokument som ska underlätta vardagen genom att de beskriver 

tillvägagångssätt och uppdragets innebörd. Dessa dokumentartefakter är ett led i 

anpassningsinriktat lärande så tillvida att det skapar trygghet och säkerhet (Ellström, 2004).  

De förtroendevalda som kollektiv beter sig på ett retoriskt och politiskt korrekt sätt när 

de samtalar. Men gruppens konsensussträvan kan fungera som både som hjälpmedel och 

hinder i gruppens utvecklingsarbete. Skillnader i perspektiv är en viktig faktor för att 

medvetandegöra individerna och utveckla verksamheten, och risken finns att lärande uteblir 

(Fiske, 1990).  

Det sociokulturella perspektivets syn är att nya begrepp antingen främjar samspel 

mellan verksamheter eller avskärmar verksamheter från andra verksanheter. Jag tolkar att de 

nya begrepp som nätverket/gemenskapen har fört in under utvecklingsprojektet har främjat 

lärandeprocessen och den nybildade verksamheten. Under utvecklingsprojektet har begreppen 

efterhand blivit en naturlig del i kommunikationen. De förtroendevalda är goda talare och 

lyssnare. De har i de olika gruppkonstellationerna kommenterat ordes små nyansskillnader, 

men ändå hanterat olika uppdrag, övningar och situationer. Detta begreppsutbyte i 

kombination med de förtroendevaldas nyfikenhet visar på kreativitet till gagn för en fortsatt 

utveckling av expeditionernas effektivitet och tillgänglighet. Under utvecklingsprojektet 

kunde man ana en naturlig motsättning mellan nya begrepp som rörde individens karriär och 

initiativförmåga och de förtroendevaldas traditionella begrepp som berörde kollektivet. Jag 

tolkar det som att omvärldens påverkan färgar den fackliga verksamheten. Det ligger en 

utmaning för sektionerna att finna en balans mellan de synsätten (Engeström, 1987; 2001).  

Det verkar som att digital kompetens kopplad till ökad effektivitet och tillgänglighet är i 

behov av utveckling, men att den utvecklingen också är beroende av andra verksamheters 

digitala kompetensutvecklingsinsatser. De förtroendevalda ser att det i de nybildade 

sektionerna måste finnas både interaktion med andra och struktur för fortsatt utveckling. 

Sektionsverksamheterna får möjlighet till reflektion och innovation genom att samverka med 

andra och genom att i ett initialt skede i de nybildade sektionerna undvika gamla rutiner för 

att på så sätt implementera innovationer i verksamheten (Ellström, 2004; 2006).  
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7 Diskussion 
Problemområdet berör frågan om det sker utveckling vid en sammanslagning och vad som i 

så fall påverkar de förtroendevaldas möjlighet till lärande och utveckling? Frågan leder mig 

vidare till ett syfte som är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Som hjälp att uppnå syftet ställer jag mig 

frågan om vilka förutsättningar som finns för utveckling och lärande ur de förtroendevaldas 

perspektiv i ett utvecklingsprojekt då fackliga sektioner går samman. Resultat och tolkning 

beskriver verksamhetssystem som har en nära koppling till varandra. Jag beskriver 

utvecklingsprojektet, som en lärande- och kunskapsverksamhet med olika händelseförlopp 

under den tid projektet pågår. Jag har fått en ökad förståelse för kärnverksamheten utifrån de 

förtroendevaldas perspektiv - så här har de förtroendevalda gjort, tyckt och tänkt tidigare. Och 

jag kan slutligen också i viss mån förklara utvecklingen mot den nya kärnverksamheten – den 

verksamhet som ligger in i framtiden. 

Det förtroendevalda utgår främst från medlemmens bästa. Det är också tydligt att det är 

kollektivet som utvecklar nya idéer. Men det finns en tendens av karriär och individuell 

initiativförmåga som jag tolkar är en anpassning till dagens samhälle och krav på kompetens, 

även i en facklig sektion. Det räcker inte med att förtroendevalda visar ett ideellt intresse för 

verksamheten, även om det är en viktig grund att stå på. Den fackliga verksamheten är känslig 

och utvecklingsbar på samma gång eftersom det är medlemmarna som väljer sina 

förtroendevalda. De förtroendevalda ska utveckla informationshanteringen och 

arbetsdelningen för att öka sektionernas effektivitet och tillgänglighet. De förtroendevaldas 

kommunikationskompetens är en styrka för kollektivet men kan ibland hindra individuell 

utveckling eftersom retoriska och politiskt korrekta uttrycken är fokus. Mycket i 

verksamheten handlar om att anpassa sig efter regler och avtal, men de förtroendevalda har 

handlingsutrymme att utveckla och expandera verksamheten. Utvecklingsprojektet har som 

lärandeverksamhet en stark grund att stå på genom sin ideella grundtanke om medlemmen i 

centrum. Utvecklingsprojekt som lärandeprocess fyller en viktig funktion, eftersom det ger 

deltagarna möjlighet till inspiration, visioner, kommunikation och till att ifrågasätta, 

exempelvis verksamhetens ideella aspekte. De förtroendevaldas gemensamma mål i relation 

till motsättningar i verksamhetssystemet har betydelse för de nybildade sektionernas 

verksamhet, och detta visar sig i möjligheter att utveckla exempelvis sektionernas 

arbetsdelning och informationshantering. Det verkar som att samgående av sektioner kommer 

att leda till fortsatt utveckling eftersom mångfalden av erfarenheter och 

interaktionspotentialen kan öppna för innovation och kreativitet.  

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det går att identifiera vissa förutsättningar för utveckling av lärande i ett 

utvecklingsprojekt, då sektioner går samman. Tolkningen av resultatet leder vidare till en 

ytterligare kunskapsnivå vad som händer vid organisationsförändring, sammanslagning och 

utvecklingsprojekt. Ur de förtroendevaldas perspektiv visar resultatet att en viktig 

förutsättning är att man sätter de demokratiska och solidariska värdena i fokus. Medlemmen 

är i centrum, grundvärderingarna och stadgarna är viktiga påverkansfaktorer och en given 

omständighet för utveckling och lärande. Inställningen till utvecklingsprojektet och dess 

gemensamma utvecklingsmål hamnar också inom ramen för att en utveckling av lärande ska 

ske. Det är också viktigt att uppmärksamma arbetsdelningen och mångfalden av kunskaper 

och erfarenheter som de förtroendevalda besitter. Resurserna skapar förutsättningar för 

utveckling av lärande både i utvecklingsprojektet och i relation till de omkringliggande 

verksamheterna samt inför framtida verksamhet i sektioner. Som grund för en utveckling av 

lärande är det viktigt att de förtroendevalda känner stöd och att det finns struktur och strategi 
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som utgångspunkt för kollektivt lärande. En betydande och intressant förutsättning är den 

interaktion mellan grupper, verksamheter och individer som har präglat hela projektet. 

Interaktionen med andra verksamheter och grundvärderingarna om att medlemmen är i 

centrum skapar en dynamik mellan traditionella och framtida värden och verksamheter.  

Det är mycket möjligt att förtroendevalda på Kommunals fackliga sektioner kan känna 

ointresse och tidsbrist. Det är möjligt att det vardagliga arbetet går i slentrian och att man 

känner ett mentalt avstånd till medlemmen. Men det finns en drivkraft hos de förtroendevalda 

att lära sig facklig generell verksamhet med andra. Det finns också de som blir motiverade av 

att få en ökad kompetens inom specifika, komplexa förhandlingsområden. De flesta 

mänskliga handlingar utgår från både kollektiva och individuella mål. Jag tror också att de 

förtroendevalda arbetar utifrån en särskild värdegrund; de har en solidarisk och medmänsklig 

ådra. 

Jag ser likheter mellan min undersökning och Köpséns (2008) doktorsavhandling om en 

facklig verksamhets vardagslärande. Den fackliga verksamheten är riktad mot medlemmar 

inom en privatägd industri. Den komplexitet i och frekvens av olika arbetsyrken som 

Kommunals förtroendevalda är tvungna att hantera är en betydande faktor för deras specifika 

situation. Det ställer, som jag ser det, höga krav de förtroendevaldas handlingar och 

verksamhetens aktiviteter. Deras möjlighet att utveckla verktyg för att hantera denna 

komplexitet är en utmaning som borde inspirera de förtroendevalda. 

Köpsén (2008) visar att tid är en bristvara inom facklig verksamhet. Höga ambitioner 

leder snabbt till att den förtroendevalde får för hög arbetsbelastning. Samtidigt är höga 

ambitioner en kraft som gör att saker och ting kan leda till förändring och utveckling. Något 

som verkar vara av stor vikt är att alla som ingår i ett projekt i ett så tidigt stadium som 

möjligt får reda på målet med den förändring som ska ske (Döös, Wilhelmson & Backlund, 

2001). Det är möjligt att just detta kan vara den avgörande faktor som gör Kommunals 

utvecklingsprojekt till en trolig framgång. Det stod klart för alla att en sammanslagning av 

sektioner skulle ske. De brister som Döös, Wilhelmson och Backlund (2001) visade på 

gällande förändringar inom en organisation och hur lärande förhåller sig hos individ och 

kollektiv tycker jag stämmer dåligt med mina resultat. Det finns ett kollektivt lärande, det 

finns även individuellt lärande eftersom många handlingar, uppdrag och ärenden är enskilda. 

Men lärande utgår i min undersökning från kollektivets värderingar.  

Jag ser att utvecklingsprojektet var ett optimalt sätt att skapa kunskapssynergi. De 

förtroendevalda litar på varandra och de känner respekt och tillit för andras kunnande. En 

sammanslagning leder uppenbarligen till en kunskapssynergi så tillvida att det är fler som har 

spetskompetens. Jag håller med Alarik (2004) att en viktig kunskap i en komplex verksamhet 

är att veta vem som är expert inom ett område. Utmaningen hos de nybildade sektionerna är 

antagligen att på sikt kunna behålla en hög nivå på spetskompetens utan att för den skull tappa 

möjligheten att ge novisen tillträde till den sociala gemenskapen och kunskapen som finns i 

verksamheten.  

Köpsén (2008) beskriver den fackliga verksamhetens baksida med faktorer som alltför 

hög entusiasm och arbete i massor, utbrändhet och tillbaka i en slentrian. Hon beskriver 

förvisso också alla pedagogiska och utvecklande fenomen på vägen.  

Syftet med min undersökning har inte varit att undersöka vilka kvalitativa skillnader 

som finns för sektionernas kunskapsutveckling och arbete på sektionerna. Men jag har under 

projektets gång ändå funderat kring detta. Olika förutsättningar bestämmer vilka sektioner 

som ska gå samman. Det finns också en tendens som visar på att de sektioner som från början 

var minst nöjda med sammanslagningen är mest nöjda i slutet. De sektioner som kände stor 

entusiasm i början av projektet hamnar i en inställning där de ser arbetsbördan växa.  

 Jag tror att arbetsgivarna börjar få upp ögonen på vilken kunskap och kompetens det finns på 

en sektion inom den fackliga verksamheten. De förtroendevalda är experter på exempelvis 
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regleringar vad gäller arbetsmiljö, försäkringar och liknande. Sektionens fackliga företrädare 

hanterar sådana svåra frågor dagligen. I dagens samhälle är de förtroendevaldas kunskaper 

och kompetenser en tillgång i många andra sammanhang.  

Att bli upplärd i sektionsverksamheten handlar mycket om att lära sig den fackliga 

historian och kulturen i allmänhet och sektionens historia och kultur i synnerhet. Att kunna 

bevara och att kunna understödja sektionsverksamheten är det som sätter sin prägel på 

lärandeprocessen 

Det är viktigt att etablera balans mellan mål och medel i sektionsarbetet. Under 

utvecklingsprojektets gång kan man säga att projektarbetet var medlet och målet var att skapa 

förutsättningar för effektivt sektionsarbete och hög tillgänglighet. Efter projektets slut så lever 

både mål och medel kvar men utvecklingsprojektet kommer att bli historia men ändå kunna 

uppfylla kravet att mediera kunskap för att nå målet. Men det kommer att uppstå 

motsättningar kanske på grund av nya förutsättningar i samhället eller nya behov hos 

individen. Utveckling av verksamheten i en facklig organisation innebär en utveckling av det 

pedagogiska arbetet. Utvecklingsprojektet Är menar Ellström (2004) en verksamhet som ger 

möjlighet till alternativa tankar och reflektion. Det finns en tolerans för olikheter, osäkerhet 

och felhandlingar. Dessa möjligheter och denna tolerans samspelar med strävan efter ökad 

effektivitet, enhetlighet, stabilitet och säkerhet. Verksamhetskulturen i en facklig organisation 

möjliggör detta samspel och därmed också utveckling av lärande. Ellström (2004) menar 

också att individ och kollektiv behöver känna stöd och förståelse och kulturen behöver visa på 

öppenhet för initiativ och tolerans för olikheter.  

7.2 Slutord 
De förtroendevalda i facklig verksamhet har medlemmen i centrum. Solidaritet och 

medmänsklighet står i fokus för de förtroendevalda. De vill gemensamt kämpa för eller emot 

orättvisor i samhället. Men de förtroendevalda är också olika som människor och har 

individuella erfarenheter, intressen och motiv. Den traditionella synen på lärande och 

utveckling hos de förtroendevalda är att kollektivet kommer först. Nätverk, 

sammanslagningar och samverkan har vissa likheter med folkrörelsens ursprungligen 

kollektiva samverkansidé. Att bli inspirerad av och att inspirera andra kan vara både en 

utmaning och ett sätt att se möjligheter och hinder i sin ”egen verksamhet”. Förutsättningar 

för utveckling och lärande går att finna i bland annat medlemmarnas mångfald och 

interaktion. Det finns ett genuint intresse att utveckla lärande så att struktur och stöd kan 

fungera som en trygghet och ett verktyg för att nå verksamhetens mål. Nyfikenheten och 

viljan att lära sig mer är viktig och skapar en positiv känsla. Interaktionen med andra 

förutsätter att det finns utrymme att stödja kontakter med andra. En viktig komponent kan 

vara att skapa nya mötesplatser. Interaktionen skapar möjlighet till en förflyttning av begrepp 

och idéer som utvecklar verksamheten och anpassar begreppen så att det fyller en funktion i 

den egna verksamheten. Det skapar möjlighet att se verkligheten med nya ögon, att byta 

perspektiv. En förutsättning för att utveckling av lärande ska ske är i allra högsta grad ett 

utvecklingsprojekt där det finns utrymme för erfarna och oerfarna deltagare. I’mitt’ projekt 

har det funnits utrymme för meningsbyte och dialog samt utrymme för att förmedla ny 

information och nya kunskaper.  
Utvecklingsprojektet Kommunal Blekinge har gett de förtroendevalda många svar men 

också många frågor. Arbetet i de nybildade sektionerna har bara börjat. Men jag är övertygad 

om att det i den sociala gemenskapen går att inta ett kritiskt förhållningssätt, perspektivbyte 

för att skapa den efterfrågade strukturen, de innovativa idéerna och de nya utmaningarna. 
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7.3 Fortsatt forskning 
Facklig verksamhet är ett spännande och intressant studieobjekt. Den har genom traditionella 

folkrörelsetankar en stark pedagogisk idé om fackligt arbete och kollektivets betydelse för 

utveckling. Under studiens gång har det kommit upp nya frågeställningar och potentiella 

undersökningsområden. Frågan om sammanslagningens positiva och negativa effekter på 

sektionsverksamheten är långt ifrån klargjord. Det skulle vara intressant att se på de 

förtroendevaldas och verksamhetens relation mellan utveckling och anpassning. Hur kommer 

relationen mellan utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande förhålla sig över tid?  

Det finns en upplevd klyfta mellan sektionerna, arbetsplatserna och 

arbetsplatsombuden. Hur ser detta samspel ut och hur kan samspelet leda till utveckling 

mellan arbetsplats, arbetsplatsombud och sektion? Hur upplever arbetsplatsombuden 

samspelet med styrelsen och hur kan man utveckla samspelet? 

Mycket av det fackliga sektionsarbetet handlar om att de förtroendevalda medverkar i 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren börjar få upp ögonen för att 

facket har kunskaper och kompetens. Medlemmarna befinner sig i allt mer komplexa 

situationer. Hur ser relation ut mellan aktörerna och vad finns det för möjligheter och hinder 

för utveckling?  

Kommunal är en lärande organisation som har vissa verktyg och modeller för att 

utveckla och säkra kvaliteten på arbetet. En intressant undersökning hade i detta sammanhang 

varit att följa ett arbete utifrån en förutbestämd modell för att därmed synliggöra villkoren för 

reflektion, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Hur ser utveckling av lärande ut i 

andra sammanhang och i andra verksamheter? Är det skillnad mellan kvinnodominerad och 

mansdominerad verksamhet? Vilken betydelse har verksamhetsmålet och hur visar sig 

målsättningens meningsskapande hos individ och kollektiv? Området väcker många tankar 

och idéer om fortsatt forskning. Det här var bara ett axplock av ett mycket intressant 

forskningsområde.  
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Bilaga A. Datainsamling i tidsordning. Metod, Typ, antal deltagare, fokus, min roll. 

 

 

 

 

 
Tillfälle 

 

Metod Typ Antal Vad  Min roll 

Samman

komst 1 

Observation A Öppen Alla/3 observatörer 

(Thomas, Eva, 
Emma) 

Alla samlade med 

projektledare båda 
dagarna.  

En av observatörerna 

Observation B Öppen 3 grupper/ 3 

observatörer 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Grupparbete 

målformulering 

En av observatörerna  

Observation C Öppen Tema 3 grupper/ 3 

observatörer 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Grupparbete 

styrelseverksamhet  

En av observatörerna 

Observation D Öppen  1 Grupp/ 2 

observatörer (Eva, 

Emma) 

Grupparbete 

planering av 

nybildande 

En av observatörerna 

Enkät 1 Öppen 28 stycken Förväntningar, 

kunskaper 

Dela ut/ ta emot 

Samman

komst 2 

Observation E Öppen Alla/1 observatör Alla samlade med 

projektledare båda 

dagarna. 

Egna anteckningar 

Fokusgruppint
ervju 1 

Öppen Tema 5 ordförande/ 1 
samtalsledare och två 

som förde 

anteckningar 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Se intervjuguide Förde anteckningar 

Fokusgruppsin

tervju 2 

Öppen Tema 5 deltagare/1 

samtalsledare och två 

som förde 

anteckningar 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Se intervjuguide Förde anteckningar 

Fokusgruppsin

tervju 3 

Öppen Tema 6 deltagare/1 

samtalsledare och två 
som förde 

anteckningar 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Se intervjuguide Samtalsledare 

Fokusgruppsin

tervju 4 

Öppen Tema 4 deltagre/1 

samtalsledare och två 

som förde 

anteckningar 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Se intervjuguide Samtalsledare 

Fokusgruppsin

tervju 5 

Öppen Tema 5 deltagare/1 

samtalsledare och två 

som förde 
anteckningar 

(Thomas, Eva, 

Emma) 

Se intervjuguide Samtalsledare 
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Tillfälle 

 

Metod Typ Antal Vad  Min roll 

Samman

komst 3 

Observation F Öppen Alla/1 observatör Alla samlade med 

projektledare båda 

dagarna. 

Egna anteckningar 

Djupintervju 1 Öppen Tema 1deltagare/Thomas Se intervjuguide  

Djupintervju 2 Öppen Tema 1deltagare/Thomas Se intervjuguide  

Djupintervju 3 Öppen Tema 1 deltagare/Thomas Se intervjuguide  

Djupintervju 4 Öppen Tema 1 deltagare/Eva Se intervjuguide Samtalsledare 

Djupintervju 5 Öppen Tema 1 deltagare/Eva Se intervjuguide Samtalsledare 

Djupintervju 6 Öppen Tema 1deltagare/Eva Se intervjuguide Samtalsledare 

Samman

komst 4 

Observation G Öppen Alla/1 observatör Alla samlade med 

projektledare båda 

dagarna. 

Egna anteckningar 

Observation H Öppen Tema Alla/ Thomas 

föreläsning/ 1 

observatör  

Respons på tidigare 

sagda citat 

Föra anteckningar 

Fokusgruppsin

tervju 6 

Öppen Tema 6 stycken/Thomas 

och Eva 

Respons på 

preliminära resultat 

Samtalsleda och sitta 

bredvid 

Fokusgruppsin
tervju 7 

Öppen Tema 6 stycken/Thomas 
och Eva 

Respons på 
preliminära resultat 

Samtalsleda och sitta 
bredvid 

 Enkät 2 Öppen  23 stycken  måluppfyllelse Dela/ut ta emot 

Besök på 

2 

sektioner 

i en 

kommun 

Observation I 

samtal 

Öppen 4 stycken/Eva Miljö Egna anteckningar 

Samman

komst 5 

Observation J Öppen Alla + andra 

deltagare från facklig 

och akademisk 

verksamhet 

Presentation och 

återkoppling av 

rapporten 

Egna anteckningar i 

efterhand 

Besök på 

1sektion 

i en 

kommun 

Observation K 

Samtal  

Öppen 10 stycken Miljö Egna anteckningar i 

efterhand 
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Bilaga B. Tema för observation C 

 

 

Vilka av följande teman och hur diskuterade respektive grupp dem angående nybildning. 

 Regelverket (Stadgar 2007) 

 Tidsperspektiv  

 Namn på sektionerna  

 Antal i valberedningen 

 Uppdrag i valberedningen 

 Styrelse 
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Bilaga C. Enkät 1 och 2 som delades ut i ett initierande respektive i ett avslutande skede 

av projektet 

 

 

 
Enkät 1 

Man  ung medel erfaren 

Kvinna  ung medel erfaren 
År i organisationen som medlem  som förtroendevald som ledare 

 

 

 

1. Hur ser dina förväntningar ut – vad hoppas du kunna uppnå? 

 

(a) För din egen del: 

 

(b) För organisationen: 

2. Har du deltagit i internt utvecklingsarbete tidigare? 

Om ja, beskriv kortfattat: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Känner du till målet med det nu aktuella projektet? 

Om ja, skriv ned det med egna ord: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4. Finns det något i föreningens historia som gör att projektet ska bli en framgång, vad? ___ 

 

________________________________________________________________________ 

 

5. Vilka hinder för ett framgångsrikt genomförande ser du framför dig? 

 

6. Vilka positiva effekter utöver de som beskrivs i målet för utvecklingsarbetet kan du se? 

 

7. Annat som du tycker kan vara intressant att meddela i början av arbetet: ______________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

THa0909091843 
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Enkät 2 
Man  ung medel erfaren 

Kvinna  ung medel erfaren 

 

8. Hur gick det med dina förväntningar inför sammanslagningen, har du/organisationen uppnått målen? 

 

(c) För din egen del: 

 

(d) För organisationen: 

 

 

9. Vad tycker Du om den här typen internt utvecklingsarbete? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilket är det viktigaste mål ni har uppnått med det aktuella projektet? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vad i sektionernas och avdelningarnas historia har gjort projektet till en framgång, ett misslyckande? 

___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

12. Vilka hinder har varit svårast att överbrygga?_______________________________________ 

 

13. Vilka positiva effekter utöver de som finns i målet för utvecklingsarbetet har du/ni uppnått? 

____________________________________________________________________ 

 

14. Annat som du tycker kan vara intressant att meddela efter projektets slut: ______________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

THa0911171637 
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Bilaga D. Intervjuguide fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjuer i det initiala 

respektive avslutande skedet i projektet. 

Intervjuguide i det initiala skedet 

Ge en kort introduktion där fenomenet fokusgruppsintervju beskrivs  

Be om en kort presentation från varje deltagare. Namn, sektion och uppdrag 

Visa en bild på en man som springer i ett ekorrhjul och läs upp ett citat som lyder: ”En 

tradition är en gammal ursäkt för en evinnerlig upprepning av samma dumhet.” (Malten, A. 

1997). Pedagogiska frågeställningar.  

Be om spontana kommentarer på bild och citat 

Frågor/Teman 

1. Förra gången talade vi om styrelsearbetet och sammanslagningen, är det något Du vill 

tillägga? 

 

2. En facklig avdelning är en serviceorganisation som ska hjälpa medlemmarna på flera 

olika sätt. Kan du bedöma sannolikheten att Ni ska kunna öka ”tillgängligheten till 

medlemmarna.” 

 

 

3. En viktig del av den service som ni levererar utgår från ett gott styrelsearbete: Hur 

troligt det är att Ni ska kunna effektivisera era nuvarande rutiner, arbetsfördelning, 

beslutsfattande m.m.?  

 

4. Det är alltid svårt att utveckla sig själv och huvudverksamheten när omgivningen 

upplevs som instabil, osäker och kanske hotande: Kan du beskriva dina känslor och 

tankar omkring förändringsarbetet, vilka nya handlingar du förväntas utföra? 

 

 

5. Det finns så kallade styrdokument – offentliga handlingar som beskriver verksamhetens 

övergripande mål: Vad tycker du om ”Kamp genom hjärtat”? 

 

6. Vi förstår att ert arbetsinnehåll består av två delar: Hur ser du på relationen mellan det 

yttre fotarbetet och styrelsearbetet? 

 

 

7. Vilken fråga har jag glömt att ta upp till behandling? 

 

Till sist: Tacka för alla fina svar, idéer och förslag. 
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Intervjuguide i det avslutande skedet 

Be deltagarna i gruppen att ge respons på och diskutera kring: 

Informationshanteringens betydelse för verksamhetens och individens utveckling 

Ledarskapets betydelse för verksamhetens och individens utveckling 

Arbetsdelning i form av att ha spetskompetens och breddkompetens och dess betydelse för 

verksamhetens och individens utveckling 

Motsättningar och konflikters betydelse för verksamhetens och individens utveckling  
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Bilaga E. Intervjuguide vid djupintervju 

 

Klassificeringsförslag - djupintervjuer 

Fokus/Tema 

Effektivisering av styrelsearbetet (borra i konkreta detaljer OCH funktionaliteten i helheten) 

Öka tillgängligheten för medlemmarna (fotarbetet) mm men bara om den intervjuade nämner 

temat 

 

Ledarskap 

 

Organisation 

 

Strategi 

 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 


