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Förord 
 
Svenska Kommunalarbetareförbundets förbundsstyrelse beslutade om en översynsutredning i 

januari 2001 och på kongressen 2004 om ett program som fick namnet Kamp med hjärta. 

Programmet skulle fungera som ett stöd för ett utvecklingsarbete i förbundet och dess 

avdelningar. Åtgärderna skulle vara klara senast 2010. Kommunal Blekinge satte som en del 

av arbetet med Kamp med hjärta igång med att se över sin interna organisationsstruktur 2006. 

Projektet kallades Kommunal Blekinges lokala översynsutredning. Syftet med arbetet var att 

se över huruvida den lokala organisationen fungerade optimalt. Utgångspunkten var att 

utveckla sektionsarbetet för att förbättra effektiviteten och tillgängligheten för den fackliga 

verksamheten. Som utgångspunkt i alla diskussioner har medlemspersektivet varit i fokus, 

dvs. alla medlemmars lika värde. Med en sektion i varje kommun skulle också Kommunal 

tydligöras på så sätt att både medlemmar och externa intressenter uppfattar oss som ett 

Kommunal. 

 

Ett första förslag till förändring av sektionsstrukturen presenterades till avdelningens 

representantskap 2007. Förslaget vann dock inget gillande och återremitterades. En ny 

arbetsgrupp bildades med deltagare från alla sektioner. Ett nytt förslag förelades 

representantskapet 2009. Förslaget godkändes och planeringen av tillvägagångssätt satte 

igång. Redan i ett tidigt skedde föddes idén att engagera någon utomstående part för att följa 

och stödja arbetet. Skälet var att någon utanför organisationen skulle följa förändringsarbetet 

utan vara initierad i Kommunals verksamhet. Vidare var förhoppningen att vi skulle få fram 

ett material som dels beskrev deltagarnas resa i processen och även idéer på saker som vi 

behöver utveckla. 

 

 Med erfarenhet av tidigare förändringsprocesser förväntades mycket oro hos framförallt 

förtroendevalda i de berörda sektionerna. Med tanke på tidigare kontakter med Blekinge 

Tekniska Högskola (BTH) om eventuellt samarbete kändes det spännande att sätta igång en 

diskussion om ett samarbete i den förändringsprocess som Kommunal Blekinge stod inför. 

Den överenskommelse som träffades med BTH är det största projekt Kommunal Blekinge 

gjort med en extern aktör inblandad. 

 

 

Peter Hammarin, Ombudsman 
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1 Inledning 
Förutsättningarna för processutvärderingen har varit goda. Beställarens inställning, kompetens 
och öppenhet har underlättat arbetet. De förtroendevaldas organisationskultur har också 
utgjort ett värdefullt inslag. Men deras avancerade politiska retorik och inbäddade information 
har försvårat utvärderingen. Tack vare en interaktiv forskningsinsats (Bilaga E) har 
utvärderaren agerat i samklang med projektledningen. Vi saknar dock detaljerade data om 
historiken bakom nybildningsprocessen liksom direkta observationsdata från expeditions- och 
styrelsearbetet. Deltagarnas feedback på de preliminära resultaten kompenserar för de nämnda 
bristerna. Och målen för processutvärderingen är att:  
 

• identifiera verksamhetsområden för effektivisering i nybildningens kölvatten  
• söka en långsiktig attityd- och kunskapsförändring hos de förtroendevalda  
• föreslå insatsområden för ökad tillgänglighet och effektivisering  

 
Den fastlagda ramen med regelbundet återkommande tvådagarsmöten och fackspecifikt 
innehåll riktat mot ökad tillgänglighet och effektivt styrelsearbete har flutit bra. Integreringen 
av forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder och återkoppling har fungerat föredömligt, 
mycket på grund av en kompetent projektledning. Det har varit en utmaning att ”pressa på” 
vid intervjuerna för att få fram relevanta uppgifter. Därför har vi jobbat med förberedelser av 
formatet (hur många, vilka roller, namn, positioner, kombinationer, när, hur länge, hur ofta, 
vilka frågor). De förtroendevaldas kollektiva social-kommunikativa kompetens har påverkat 
undersökningen, processen och resultatet positivt.  
 
Utifrån Kommunal Blekinges resultat i ”Nöjd medlemsindex” (NMI) kan man dra slutsatser 
om verksamhetens kvalitet. Fungerande fackföreningsarbete definierat som ”hjälp och stöd till 
medlemmarna” bygger på engagemang, inflytande och utveckling. Fokus på medlemmarna är 
således både ett mål för styrelse- och expeditionsarbetet och en effekt av hur de 
förtroendevalda bedriver verksamheten. Med vilka (enkla) hävstångsmedel skulle man kunna 
öka medlemmarnas inflytande och Kommunal Blekinges effektivitet? De förtroendevaldas 
hantering av lokala informationsfrågor är en kunskaps- mer än en attitydfråga. Trots att 
”information” ligger i mitten av skalan på nationella NMI-mätningen är det rimligt att anta att 
den individuella och kollektiva kompetensen i praktiken ligger högre, både för att 
kompetensen är långsiktigt viktig och för att informationshanteringen är ett potentiellt 
”lönsamt” insatsområde att bygga på utifrån de tidigare goda resultaten i NMI-mätningen.  
 
2 Uppdraget 
Uppdraget omfattar enligt en specifikation (Bilaga F) effektiviteten i Kommunal Blekinges 
utvecklingsarbete angående: ”mötesrutiner, personalfrågor, rutiner och val samt 
organisationsstruktur och procedurer för etableringen av nya sektioner”. Specifikationen avser 
vidare ett sexmånaders utvärderingsprojekt av ”utvecklings- och lärandeprocesser vid ett 
regionalt utvecklingsinitiativ.” Utvecklingsarbetet avser ”effektivisering av verksamheten i de 
sammanslagna sektionerna och ökad tillgänglighet för medlemmarna.” Nybildningen innebär 
att tre sektioner i Karlskrona blir en sektion och två sektioner i Karlshamn blir en. Som stöd 
och rådgivning vid utvärderingen deltar en referensgrupp under ledning av Johan Hansson på 
Medical Management Center (MMC) vid Karolinska institutet i Stockholm. Övriga 
medlemmar är Peter Hammarin på Kommunal Blekinge samt Åke Rosenquist och 
undertecknad vid Blekinge tekniska högskola, Sektionen för management (MAM). 
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3 Bakgrund 
Kommunal Medlemsstudie (2009) ger som nationell mätning en indikation på verksamhetens 
kvalitet. Vi finner Kommunal Blekinge på hög nivå. Mätningen är intressant, mest på grund 
av de kvalitetsindikatorer man anger. Uppgiften att ge ”hjälp och stöd” ligger högst och 
”medlemsavgiftens värde” ligger i botten. Däremellan ligger värden för bl. a kunskap 
(informationshantering), attityder (Kommunals värderingar och kärnvärden) samt mål/effekt 
(medlemsinflytande). Enkäten mäter hjälp och stöd, sektionsarbete, arbetsplatsombud, 
informationshantering samt värden och värderingar. Till beskrivningen hör att Kommunal 
enligt ”Sammanfattningen Du leder” (2009, s. 7) ska utveckla en egen ledarskapskultur. 
Motivet är att ledarskapet i en ideell fackföreningsrörelse bygger på egna normer och 
lösningar. Framgångsrikt ledarskap för regionala ombudsmän och ordförande definierar man 
(2009, s. 9) så här: ”ett framgångsrikt ledarskap i en folkrörelse är detsamma som att 
människor vill följa med även när de har friheten att låta bli.” Definitionen innehåller en 
slagkraftig formulering, men fungerar som vi ska se knappast som urvals- eller 
analysinstrument för att utse personer och välja kompetenser till de positioner man vill 
tillsätta vid samgående av sektioner. Skribenterna följer upp citatet med en specificerande 
analys av ledarskapets demokratiska och funktionella dimensioner. Författarna (ibid., s. 9 ff.) 
beskriver ledarskap (tanke, känsla, handling) i en ideell organisation utifrån en gemensam 
värdegrund och med fokus på verksamhetsutveckling samt individuell och kollektiv 
kompetens som avser: beslutsfattande, verkställande, medlemspåverkan, underlag, 
prioriteringar, ansvar, kompetensutveckling och arbetsplatser.    
 
4 Ideella organisationer 
Idag driver och bedömer man ideella organisationer på marknadsekonomiska grunder. 
Hudson (1999) beskriver ideella organisationer som en mellanform med drag från offentlig 
och privat sektor. Armstrong (1992) karaktäriserar ideella organisationer som värdestyrda 
kollektiva enheter med personligt engagemang, ideella mål, många och olika 
intressegrupperingar, svår beslutsprocess. Defourny & Monzón (1992) menar att följande 
drag (egen översättning) kännetecknar ideella organisationer: ”prioritera enskilda medlemmar 
och kollektivet framför vinstintressen, oberoende administration, demokratiskt 
beslutsfattande, stöd till individer och arbetsrelaterade frågor framför kapitalintressen vid 
fördelningen av vinsten.” Det är klart att Kommunal Blekinges historik, traditioner och mål 
försvårar jämförelsen med moderna marknadsekonomiskt styrda organisationer. 
 
4.1 Tidigare forskning 
För länge sedan utvecklade (Gordon et al., 1980) en enkel skala för att mäta 
medlemsengagemang i ideella föreningar. Den bestod för det första av en önskan att kvarstå 
som medlem; för det andra en vilja att investera i organisationen och för det tredje en tro på 
organisationens mål och värdegrund. I en annan undersökning (Hochner & Groll 1981) 
identifierar författarna medlemsbeteenden i ideella organisationer utifrån administrativt 
deltagande i kommittéer och möten; indirekt deltagande vid beslut om omröstning och 
nominering; direkt deltagande vid beslut om arbetsgivarbud och strejk; personligt deltagande 
vid förhandlingar. Då fackföreningar idag ofta agerar utifrån svikande medlemstal aktualiserar 
forskningen frågan om vad som attraherar respektive kvarhåller människor i fackföreningar. 
Newton & Shore 1992, s. 285) säger (egen övers.) att ”facken behöver driva ideologiska och 
instrumentellt nyttobetonade frågor för att mönstra den typ av aktivt medlemsstöd som behövs 
för att understödja dem.” Vidare säger Barling et al. (1992) att det råder ett komplicerat 
förhållande mellan arbetstillfredsställelse och engagemang i den egna organisationen och i det 
frivilliga fackföreningsarbetet. Bamberger, Kluger och Suchard (1999) följer upp den gamla 
tråden från Gordon et al (1980) med fokus på lojalitet med facket; tro på facket som ideal; 
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vilja att arbeta fackligt; ansvar för det fackliga arbetet. Forskarna (ibid, 1999) menar att 
medlemmarnas engagemang i fackföreningsarbetet har två källor; en positiv attityd och en 
instrumentellt nyttobetonad förväntan på fackföreningsarbetets resultat. Från svenskt 
perspektiv slutför Brunsson (1982) debatten om medlemsengagemang i ideella och 
marknadsekonomiskt styrda organisationer. Han säger att ideologier är viktigare än korrekt 
beslutfattande som medel att påverka medlemmarnas handlingar. Brunsson nämner strategier 
för att få till stånd organisatorisk utveckling med hjälp av en gemensam ideologi. 
 
4.2 Interaktiv forskning 
Vi har tillsammans med kursledningen genomfört utvärderingen som ett gemensamt åtagande 
med hjälp av interaktiv forskning. Ellström (2008, s. 4) menar att bra projekt betyder att 
parterna finner praktiska lösningar inom projektets ram. Därmed bidrar parterna till en 
gemensam kunskapsutveckling och praktikernas kunskap och kompetens kan växa genom 
individuellt och kollektivt lärande. När forskning och praktik möter varandra på sådana 
villkor uppstår interaktiv forskning (Svensson m fl. 2002; Aagaard Nielsen & Svensson 
2006). Det betyder i detta fall att de förtroendevalda följer sina mål, sitt program och sina 
intentioner. Caswill & Shove (2000) säger att interaktiv forskning uppstår (egen övers.) när 
”forskare, finansiärer och användare interagerar under processen, inklusive när man definierar 
en forskningsplan, väljer ut ett passande projekt, genomför projektet och återkopplar 
resultaten till processen.” Det som legitimerar benämningen ”interaktiv forskning” i det nu 
aktuella samarbetet är att praktiker och teoretiker delar tid och plats under delar av processen. 
Projektledningen utformar ramarna för kursinnehåll, målsättning och genomförandet. 
Utvärderaren tar aktiv del i utvecklingsarbetet. En förändringsinriktad metod (Hansson 2001; 
2002, 2003; 2008) innebär att forskaren balanserar utvecklingsprogrammets mål mot 
forskningens teoretiska perspektiv.  
 
4.3 Utvärderingsforskning 
Utvärdering betyder per definition ett uttalande om en relation mellan mål och faktiska 
resultat. Det finns enligt en modell (Figur 1) för utvärdering alternativa angreppssätt på 
utvärderingsproblematiken. Vissa metoder passar bättre än andra när arbetsfördelningen 
mellan praktiker och teoretiker – som i det aktuella fallet – bygger på interaktiv forskning. 
Här styr utvärderaren utformningen av en interaktiv ansats utifrån beställarens önskan om 
följeforskning av en kollektiv process (alternativ fyra nedan) för utvärdering. 
 
 

Individ Kollektiv 
 

Resultat     1 2 
 

Process     3 4 
 
 

Figur 1. Några utvärderingsalternativ 
 
Man kan exemplifiera innehållet i Figur 1 så här. Individuell resultatutvärdering (1) är t ex 
studentbetyg. Kollektiv resultatutvärdering (2) är t ex medelvärden vid gymnasieskolans 
centrala prov. Individuell processutvärdering (3) är t ex studier av hur enskilda barn lär sig att 
leka på dagis under en sexmånadersperiod. Kollektiv processutvärdering (4) är – som i det 
aktuella Kommunal Blekingefallet - när ett grupp förtroendevalda interagerar under ett tiotal 
kursdagar och effektiviserar insatserna genom att jobba utifrån ett förutbestämt kursinnehåll.   
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4.4 Logistik  
Det finns flera mötesdatum för arbetet med sektionsbildande träffar. Vissa förberedelser (1) 
föregick det första mötet (2) mellan Kommunal Blekinge och utvärderaren i 
Kastanjelund/Yngsjö den 16-17 september 2009. Det andra mötet (3) går av stapeln i 
Öjaby/Växjö den 19-20 oktober 2009. Det tredje mötet (4) sker den 11-12 november 2009 i 
Öjaby/Växjö. Det fjärde mötet (5) är i Kalmar den 13-14 januari 2010. Programmet för 
sektionsbildande träffar slutar med en workshop/halvdagskonferens (6) den 3 mars 2010 på 
BTH i Ronneby. Figur 2 visar förloppet från september 2009 till mars 2010.   
 
 
 
 
 
 
 
          1                  2               3                   4                 5              6 
Figur. 2 Tid och aktiviteter  
 
Figur 2 visar att projektet löper under sex månader med regelbundna tvådagarsmöten. Vid 
dylika arrangemang är det ganska vanligt, ja något av en risk att utvärderaren hamnar i 
beställarens knä. Tack vare referensgruppens regelbundna möten och utvärderarens val att 
positionera deltagandet/medverkan mellan projektledningen och de förtroendevalda öppnar 
sig ett balanserat alternativ. Den interaktiva forskningpositioneringen möjliggör ett gott utbyte 
av åsikter. Positioneringen bidrar också till en god atmosfär vid tvådagarsmötena.  
  
4.5 Nybildningsprocessen 
Vid första mötet den 16-17 september 2009 observerar utvärderaren storgruppsmöten och de 
förtroendevaldas arbete i mindre grupper samt distribuerar en enkät. Vid det andra mötet den 
19-20 oktober genomför utvärderaren fokusgruppintervjuer med alla ordförande tillsammans. 
Vid det tredje mötet den 11-12 november leder utvärderaren fokusgruppintervjuer av alla 
kursdeltagare med sex personer per grupp under en timme. Vid det fjärde mötet den 11-12 
november ordnar utvärderaren djupintervjuer med sex deltagare. Vid det femte mötet den 13-
14 januari 2010 kompletterar utvärderaren den första enkäten med nya gruppintervjuer. Den 3 
mars 2010 genomför utvärderaren workshop/halv konferensdag där teoretiker och praktiker 
diskuterar rapportens innehåll.  
 
5. Resultat 
Samtliga mätningar presenteras kronologiskt, dvs. i samma ordning som utvärderaren utförde 
dem. Datasamlingen började med Enkät1 i Kastanjelund den 16-17 september 2009. Gruppen 
av förtroendevalda bestod av 28 personer som har varit medlemmar i 24 år, förtroendevalda i 
tio år och styrelseledamöter (ordf., vice ordf., suppl.) i sex år. Resultatet av Enkät1 är en 
nulägesbeskrivning av hur de förtroendevalda tänker i början av projektet.  
 
5.1 Förväntningar 
Enkätens kvalitativa data avser t ex de förtroendevaldas förväntningar på det lokala 
utvecklingsprojektet, för egen del och för organisationen. En stor grupp fokuserar svaren på 
organisationen där de ska ange egna förväntningar, t ex ”företräda våra medlemmar på bästa 
sätt och ”bättre medlemsservice”. En liten grupp (tre personer) följer instruktionen och 
nämner egna förväntningar ”hoppas på en chans att visa vad jag kan” och förväntningar på 
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organisationen med uttryck som ”struktur, kamporganisation, rättvist samhälle, trygghet”. En 
tredje grupp nämner egna förväntningar i form av ökad ”kompetens” och anger 
”tillgänglighet, öppenhet, tydlighet, flexibilitet, effektivisering” som förväntningar på 
organisationen. En fjärde grupp undertrycker de egna förväntningarna och framhäver andras 
behov genom ”fokus på medlemmarna, medlemsservice, bättre för medlemmen, tillgänglighet 
för medlemmarna, utveckling för våra medlemmar.” En femte grupp lämnar fältet tomt. 
Däremot ger de svar på förväntningarna på organisationen: ”struktur, öppenhet, tillgänglighet, 
problemlösning, ökad styrka”. Rangordningen är också ett förslag på tolkning av balansen 
mellan ideellt arbete för kollektivet och egen kompetensutveckling. Förtroendevalda med 
höga förväntningar på egen karriär och kollektiv idealism tillhör gruppen potentiellt goda 
styrelseledamöter.   
 
5.2 Programmål 
Svaren på de övriga frågorna visar att gruppen har olikartad bild av utvecklingsprojektets mål. 
Den mest person- och kompetensfixerade gruppen skriver ”effektiv sektion med 
medlemmarna i fokus; bra avslut och nystart med de nya sektionerna; effektivare, mer 
strukturerad sektion; struktur och formalia kring avslut och öppnande av sektioner; att bilda 
nytt.” Den jag/vi balanserade gruppen anger följande: ”nej, resurshantering, effektivisering, 
samlad kompetens, svårt med övergripande syn.” Nästa grupp säger ”nybildning och 
nedläggning av sektioner; skapa ett team, röda-tråden tänk; nya arbetssätt; service till 
medlemmarna; effektivisering; tillgänglighet; struktur och effektivitet”. Några anger 
”kompetens och effektivitet; struktur och kompetensutveckling; medlemsservice; 
tillgänglighet; konstruktiva diskussioner; fungerande sektion; effektivisering och valuta för 
pengarna.” Den mest ideella gruppen skriver ”struktur och organisering inom sektionerna och 
i avdelningarna, tillgänglighet, effektivitet, tydliggöra mål och visioner, förbättring för 
medlemmarna.” En sammanfattning av svaren visar att budskapet har gått hem: att lära sig så 
mycket som möjligt under programmet samt att förbättra effektiviteten (oklart om svaren 
avser i styrelsearbetet, sektionsarbetet eller hela avdelningen) samt öka medlemmarnas 
tillgänglighet till expedition, medlemsservice, telefonsamtal, utbildning, rehabärenden och 
fritidsaktiviteter samt insyn i styrelsebeslut och förhandlingsarbete. 
 
5.3 Svårigheter 
Man kan anta att de förtoendevalda som ser hinder för genomförandet är mindre positiva än 
de som ser fördelarna. ”Just nu ser jag inga hinder; de hinder som uppstår ska man ta sig över; 
gamla roller sitter kvar; hoppas att detta leder till något bra för alla medlemmar; vissa 
medlemmar(grupper) kommer att känna sig utanför då de kanske inte är representerade i 
styrelsen; om vi jobbar mot olika mål; hinder är något positivt då de ger oss en möjlighet att 
tänka efter - de är till för att ’klivas över’; facklig tid och ekonomi; ekonomin och facklig tid; 
oenighet; negativa tankar; toppstyrning och dåligt genomtänkta beslut; ovilja att förändra; 
olika arbetssätt i de gamla sektionerna; många viljor som drar åt olika håll; många negativa 
viljor; människor som drar åt olika håll; prioritering av olika mål; negativa personer – 
människor som bromsar; för stor organisation. Här framstår attityder, personlighetsdrag och 
värderingar som hinder i form av gamla roller, envishet, förändringsvilja och negativism. 
Deltagarna nämner även strukturella faktorer som ekonomi, utanförskap och toppstyrning som 
hinder i utvecklingen. Endast en tredjedel av deltagarna skriver något om ”annat av intresse”. 
Oavsett om de fokuserar på sin egen kompetensutveckling eller organisationsförändringen så 
anger de olika innehåll. Jag listar svaren i samma ordning som tidigare med de mest ideellt 
kollektiva medlemmarnas svar först: ”Det ger sig under resans gång; vi kan bli starkare mot 
arbetsgivaren i en större sektion; blandningen av gammal i gamet och helt ny gör att vi har en 
oerhörd kompetens, men också att vi har en förmåga att se saker med nya ögon; att vi blir 
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stärkta i våra uppdrag – tydlighet; förändringsarbete kräver tid och åter tid; att man ska ge 
beröm; undviker att se hinder i genomförandet, men tid till att ’arbeta ihop’ sektionerna; de 
flesta omorganisationer leder till nytänkande och strävan framåt som kommer att gynna 
medlemmarna efter ett tag; detta tar mycket tid; vi blir starkare som sektion med mycket 
samlad kompetens.” Deltagarnas svar andas optimism. Det finns en god portion politisk 
retorik med plusord under positiva effekter i enkäten: effektivitet, tillgänglighet, service, 
styrka, kompetens, beröm och framåtsträvande.  
 
5.4 Direkt observation   
Observatörernas omedelbara intryck är att det är högt i tak hos Kommunal Blekinge, där är 
många skratt och god sammanhållning, helt enkelt gamla kamrater som gläds åt att möta 
varandra. Majoriteten av de förtroendevalda är kvinnor medan ledningen består av män, 
undantaget en kvinnlig sekreterare. Observatörerna sätter sig utanför den ring som de 
förtroendevalda och ledarna bildar vid de gemensamma presentationerna. Ledningen 
introducerar besökarna som nämner lite av uppdraget. Sedan tar utvärderaren del av en 
redovisning från fem grupparbeten där man har diskuterat förhållningsreglerna under 
processen och kommit fram till några (allmänt hållna) regler. Men innehållet består av en till 
intet förpliktande lista (av värderingar och omdömen) över vilka attityder de eftersträvar.  
 

Öppenhet, lyhördhet, respekt, medlemmarnas bästa, skilja på sak och person, viktigt att 
ha en åsikt, inga telefoner påslagna under möten, glatt humör (avseende positiva som 
negativa frågor), begära ordet, korta och många pauser, visa respekt och ödmjukhet, ta 
fram det positiva i det negativa (lärdomar), öppet klimat, delaktighet, släppa in alla, ha 
roligt, ge feedback, vädra olika åsikter utan att bli oense, inga frågor är dumma, skilja 
på sak och person, (oklart vilket) lärande- och/eller besluts- och/eller 
utvecklingsprocessen kommer medlemmarna till godo, kroppsspråket (att se andra 
människor som resurser). 

 
Deltagarnas nästa uppgift är att individuellt fundera över vilka egna kvaliteter, roller och 
egenskaper som kan fungera som resurser i förändrings- och utvecklingsarbetet. Efter pausen 
meddelar deltagarna ur en grupp med frimodighet, öppenhet och ärlighet både styrkor och 
brister inför varandra. 
 

Tidsoptimist, långvarig och bred facklig erfarenhet, en pusselbit i gruppen, 
kompletterar andra på ett bra sätt, lång (!) bakgrund i gruppen, jag är lyhörd i grupp, 
bra på att ställa öppna hur-frågor, spontanitet-energi-glädje, trots lång erfarenhet 
fortfarande energi att och engagemang att göra något, ha viljan att förändra, 
ifrågasättande, ser inte hinder utan möjligheter, stor social kompetens, men också 
djävulskt (!) långsint och ganska giftig, ser möjligheter och behöver inte sätta ”egen 
signatur” på pappret utan låter andra växa. 

 
Deltagarna betonar vikten av erfarenhet. Den första övningen efter lunch består i att svara på 
frågan: Vad tror/vill ni att målsättningen är/ska vara för utvecklingsarbetet? Ledningen 
varierar gruppsammansättningen så att de ska kunna samspela i diskussionerna utan hänsyn 
till invanda roller och mönster i sektionerna. Observationsrapporterna över gruppernas arbete 
(se nedan) visar både skillnader och likheter kring vilka teman som väcker engagemang och 
diskussion. Den första gruppen har en kort diskussion om regelverk och styrelse/stadgar 
(2007), undviker tidsperspektiv eller sektionsnamn men diskuterar livligt valberedning (antal, 
sammansättning, antal medlemmar, funktion). Nästa grupp visar liknande mönster, dvs. fokus 
på valberedning (sammansättning, rekrytering, funktion), styrelse (nuläge plus metod för 



Samgående av sektioner i Blekinge 

10 
 

avslut/nybildning) och regelverk. Enighet råder kring tidsperspektiv och sektionsnamn. Den 
tredje gruppens resultat avviker från de övrigas. Ingen diskussion kring regelverk och 
tidsperspektiv. Kreativ diskussion kring sektionsnamn och viss diskussion kring valberedning 
och styrelse. 
 
5.4.1 Gänget med erfarenhet 
En av de förtroendevalda tar hand om tuschpennor och storblock för att starta arbetet med att 
besvara uppgiften. Under processen betonar hon sina faktiska ledaregenskaper. Diskussionen 
följer olika men oftast parallella spår. Med humor i rösten säger en emotionell ledare (vars 
mål är att främja ett gott samarbetsklimat) att ”målet är att vi ska bli vänner”. Med stort allvar 
formulerar gruppen vad de själva tror är ett första mål, nämligen att skapa tydliga roller. 
Gruppen definierar arbetet med tydliga roller som att alla styrelsemedlemmar hela tiden ska 
veta vad alla gör. Den instrumentella ledaren (vars främsta mål är att lösa uppgiften) ska inte 
ta rollen som diversearbetare i styrelsen. Så skiftar gruppen fokus och man kommenterar 
sådant som att ljuga för arbetsgivaren, specialkompetens, specialutbildningar och vikten av att 
driva på. Detta tema rör sig dock – i motsats till kursledningens instruktion –  mer om 
problemområden än om målsättningar. Nästa problem/mål är sekretess kopplat till 
lokalfrågan, dvs. var kontoret ligger och vem som tillhandahåller lokal. Någon deltagare 
likställer (helt korrekt som det verkar) nuvarande nybildningsprocess med ett mål. Gruppen 
uttalar positiva förväntningar och prognoser, men kommentarerna avser endast de 
förtroendevalda. En erfaren kulturbärare (”expert” i Lave & Wenger, 1988) talar om en tid då 
hon gick i väggen pga. hög arbetsbelastning och erkänner personliga tillkortakommanden. 
Detta tar c:a tio minuter av gruppens gemensamma tid, men de övriga uppfattar temat som 
normalt och passande. Gruppen ger stödjande och medkännande kommentarer och 
följdfrågor. Till slut säger någon: ”Tillbaka till ordningen.” Det fjärde målet omfattar enligt 
gruppen styrelsens förmåga att lära av varandra eftersom de har så mycket gemensamt. De 
måste lära sig att värdera erfarenhet hos rutinerade kamrater. En av ledarna dyker upp och 
kommenterar gruppens arbete. Ledaren säger att det som gruppen skrivit på storblocket har 
mer karaktär av problem än mål. Efter påpekandet stannar diskussionen upp för en stund. Så 
vidtar en ny diskussion om skillnaden mellan lösningar och mål. Förslaget att 
ombudsmannens tillgänglighet ska vara ett mål skämtar man bort. Så nämner någon begreppet 
”huvudmål” och menar att man ska göra en nystart och tilldela varandra nya roller. Man ska 
visa respekt och undvika titelfixering samt prestige. Man talar så om att gamla tider (1995-) 
för sammanslagningar har kommit tillbaka och att det skett en utarmning av den fackliga 
rollen. Så enas man om en gemensam värdegrund som viktigt mål. Man nämner 
kuriosakunskaper om skillnaden mellan medlemmar i olika sektioner; t ex att man inom 
sjukvården rapporterar problem innan de uppstår medan andra sektioner rapporterar efter att 
orättvisorna har inträffat och då är det ofta för sent. Till kuriosadiskussionen hör att man 
nämner rättshaverister, medlemmar med kniv i stövlarna, alkoholproblem, stöld på 
arbetsplatsen, gratisparkering mm. En intressant händelse inträffar mitt under mötet då en av 
kulturbärarna/experterna vänder sig till en observatör och frågar om denne känner till 
historien bakom nybildningen. Den förtroendevalda besvarar själv frågan i klartext: beslutet 
har tagits över de förtroendevaldas huvuden.   
 
5.4.2 Trygghet i kollektivet 
Nästa grupp består av sex kvinnor. De ger ett lugnt, stilla intryck och ingen hävdar sig som 
diskussionsledare eller verkar vilja vara den som säger första ordet. En av dem tar dock 
initiativ till att skriva ner gruppens svar på blädderblock. Samma person håller låg profil 
under resten av samtalet. Fyra av sex personer deltar aktivt i samtalet som startar med spridda 
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ord som symboliserar vad gruppen tror/vill är målsättningen för arbetet. Följande ord 
redovisas samt följs av korta diskussioner och instämmanden från övriga gruppdeltagare:  
 

Samarbete, mer specificerad kunskap, tillgänglighet, effektivisera sektionerna, frigöra 
resurser, samlad kompetens och en bred kunskapsbas. 

 
En gruppdeltagare menar att situationen är sårbar om endast en person har kompetens inom 
ett område. Övriga gruppdeltagare instämmer, men det uppstår ändå diskussion kring ämnet. 
Diskussionen övergår i ett praktiskt samtal om tillvägagångssätt då någon med unik 
kompetens inom ett område blir sjuk. Deltagarna samtalar om hur sektionen ska kunna 
erbjuda snabb och god service via telefonsamtal och diskussionen rör praktiska lösningar 
kring detta. Därefter övergår samtalet i en diskussion om att det är angeläget med fler 
arbetsplatsbesök och att tid måste frigöras åt detta. En deltagare som tydligen är nybörjare 
nämner att det kan vara svårt att komma in i ”gänget”, mer pga organisationsstrukturen än 
människorna. En gruppdeltagare uppmärksammar observatörens närvaro genom att efterfråga 
vad denne anser om innehållet i samtalet. En annan gruppmedlem svarar snabbt att 
observatören knappast sitter på facit. Därefter dör frågan. Under hela samtalet är ”trygghet” 
ett återkommande ord som deltagarna ofta nämner. Slutligen enar sig gruppen om ett svar på 
den inledande frågeställningen. Under de andra deltagarnas medverkan skriver sekreteraren 
följande text: 
 

En effektiv sektion som blir mer tillgänglig, samlad kompetens och stor kunskap som 
ger en bra struktur, och servicen blir bra. 

 
Ledarens instruktion till nästa övning är att i samma grupper diskutera hur verksamheten i 
styrelserna ska fungera. Observatörerna noterar hur/vilka teman deltagarna diskuterar 
alternativt sopar under mattan. 
 
5.4.3 Karlskrona och Karlshamnsoffan 
En av männen tar initiativ till att skriva de gemensamma formuleringar som gruppen kommer 
fram till. Samtidigt tar en förtroendevald rollen som ordförande. Gruppmedlemmarna 
uttrycker enighet om att en fungerande sektion är viktig och att medlemmarna måste känna 
nyttan av sektionsarbetet. Diskussionen går därefter snabbt över till detaljer istället för tydlig 
målformulering. Ökad tillgänglighet genom arbetsplatsbesök och sektionsbemanning ser 
medlemmarna som viktiga. De menar också att spetskompetens är viktigt. De förtroendevalda 
ska jobba med det som de är bra på. Det behövs en ordförande på varje sektion som har 
paraplyseende menar en kvinnlig gruppmedlem. Det är också viktigt menar hon att om 
ordförande tillhör en viss förvaltning att vice ordförande är från en annan förvaltning. En av 
ledarna kommer in i rummet och påpekar för gruppen att de just nu knappast diskuterar målet 
för processen. De är snarare är inne på detaljer i sektionernas funktion. Han ber dem att igen 
fundera på vad de anser att förändringsarbetet ska leda till. När ledaren lämnat gruppen, säger 
gruppens sekreterare att det ekonomiska perspektivet borde vara ett viktigt mål. Där 
protesterar en kvinna i Karlskronasoffan och menar att medlemmarna redan nu förväntar sig 
att deras pengar används på bästa sätt. Det går inte, menar gruppent, att trycka på ekonomisk 
vinning. En annan kvinna påpekar vikten av utbildning och kompetensutveckling som mål för 
att sektionen ska hänga med i samhällets och organisationernas föränderlighet. 
Karlshamnsgänget påpekar att de känner sig långt framme i processen eftersom de har 
gemensamma lokaler och aktiviteter. Nu kommer en annan ledare in och säger att gruppen ska 
fokusera på målformuleringen. ”Vi är redan färdiga” säger en i gruppen och skrattar. När 
ledaren har gått uppstår efter en kort paus en sammanfattande diskussion. Gruppen menar att 
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man genomför nybildningsprocessen för medlemmarnas bästa (Med medlemmen i centrum). 
Man skapar en ökad kontakt mellan medlemmarna som med tiden blir mer effektiva. 
Processen ska också leda till att de ekonomiska resurserna används bättre. Alla enas om att i 
storgrupp presentera tillgänglighet och effektivisering med medlemmen i centrum som viktiga 
delar i målformuleringen. Struktur och kompetens poängteras också. Därefter för gruppen en 
dialog kring detaljer i sektionernas funktion. Ja, säger någon, att som idag ha tre styrelser är 
inte så effektivt rent ekonomiskt. En annan förtroendevald menar att sektionerna tvärt emot 
deras vilja är överhopade av administrativt arbete. ”Medlemmarna i min sektion”, säger en 
förtroendevald, ”trodde att jag skulle kunna göra något för dem. Jag är inte utbildad att jobba 
på kontor”. De andra är tysta en stund men påpekar sedan att spetskompetens och utbildning 
är viktigt. Gruppen tar dock aldrig upp detta tema som en punkt i redovisningen. Det råder 
överlag god stämning och stor enighet i gruppen. Fem av deltagarna är aktiva i åsiktsutbytet, 
medan den sjätte mest nickar utan att göra några direkta tillägg, även om den äldre damen då 
och då frågar vad hon anser. Ingen deltagare verkar besvärad av observatörens närvaro. Vid 
den följande redovisningen i storgrupp nämner grupperna följande utifrån effektmålet nöjda 
medlemmar och tillgänglighet: Medlemmarna i centrum; tillgänglighet, kompetens, struktur; 
engagemang, samarbete; nya roller; gemensam värdegrund; kunskap, service och trygghet. 
Ledarskapet tackar för redovisningarna och lovar att återkomma med en målformulering. 
 
5.4.4 Administrativa organisatörer 
Den här gruppen ägnar mycket tid åt att diskutera valberedningens arbete. En förtroendevald 
visar sig vara kunnig vad gäller organisationen som sådan. Vid en diskussion om antalet 
förtroendevalda i valberedningen säger nämnda person att det är en mycket viktig post och att 
det därför är viktigt med uppdatering av den förtroendevalda. En annan gruppdeltagare 
inflikar att det är dåligt om samma personer sitter lång tid i valberedningen. 
Sammansättningen bör, initialt, vara jämnt fördelad över verksamheten. Sju personer nämns 
som ett bra antal i valberedningen. Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag utifrån 
nomineringarna (man nämner stadgarna). Sedan är det viktigt att vara delaktiga (medverka) i 
styrelsemöten (kommentar: valberedningen har ett specifikt uppdrag utanför styrelsearbetet). 
Slutligen ska de bevaka, läsa av strömningar i verksamheten. En gruppdeltagare säger lite 
skämtsamt att man kan likställa valberedningen med en sekt där medlemmarna är osynliga i 
praktiken. De vet inte vad de jobbar med och står utanför styrelsemötena. Gruppen skrattar åt 
uttalandet och en av dem vänder sig till observatören och säger att ”ja, du märker att vi har 
högt i tak i våra samtal”. Därefter säger gruppdeltagaren som tidigare utmärkte sig som 
kunnig i organisationsfrågor att det stadgarna säger ofta är något annat än det som sker i 
praktiken. Sedan diskuterar man styrelsearbetet. Samtliga gruppdeltagare håller sig till ämnet. 
En gruppmedlem säger att styrelsen ska bestå av mellan fem och nio personer. Hon säger 
vidare att nio är ett bra antal för att fånga verksamhetens ”bredd”. Uttalandet får medhåll av 
de övriga. En tystlåten deltagare säger att det borde ge samma status att vara ersättare i 
styrelsen som att vara ordinarie ledamot – vilket hon menar inte är fallet idag. Gruppen 
kommer fram till att fördelningen i styrelsen bör bestå av nio ordinarie ledamöter och nio 
ersättare. Med sammanlagt 18 personer i styrelsen kan man ta vara på de olika 
yrkesgruppernas behov. Detta nämner man flera gånger under samtalet. Det är även viktigt att 
styrelsen är en drivande och inte en administrerande styrelse. Ett sidospår i samtalet leder till 
en diskussion om praktiska detaljer kring hur ”vi ska bli kompetenta ledare”. Avslutningsvis 
tar en gruppdeltagare ordet och säger att klimatet är annorlunda i styrelsen idag jämfört med 
tidigare och att verksamheten präglas av öppenhet och samarbete. 
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5.4.5 Framtidsgruppen 
Deltagarna är aktiva i 90 minuter och det förekommer ”vi-och-dom-diskussioner” i frågan om 
hur det fungerar idag. Bland annat säger någon från Karlskrona att förtroendevalda i 
Karlshamn alltid har lidit av ett lillebrorssyndrom. Gruppen lämnar anmärkningen utan vidare 
kommentarer. Valberedningen arbete kommer att vara viktigt understryker en av männen 
(sekreteraren). De måste utbildas, säger alla. Alla har stadgarna med sig och det förekommer 
mycket bläddrande och läsande i dem. Här ursäktar gruppdeltagarna sig för utvärderaren att 
de inte kan stadgarna bättre. De diskuterar vidare hur det ska gå till att avsluta de nuvarande 
sektionsstyrelserna. De lyfter olika styrelseproblem, t ex problematiken med att suppleanter 
står utanför styrelsearbetet, att många hävdar att vissa traditionella mönster måste följas, den 
dåliga upplärningen inom styrelserna, bristande kommunikation med arbetsgivaren, brist på 
reflektions- och analystid. De tycker att det är märkligt med den eventuellt förestående 
sammanslagningen med Skåne. De tycker att det finns en naturlig koppling till Kronoberg. 
Ledarna säger att det finns många frågor kring avdelningen, men det är knappast ett aktuellt 
eller angeläget ämne att diskutera i dagsläget. Det förekommer stadgeläsning och en del 
oenighet om texttolkning. Gruppen lyfter frågan om att hålla ett öppet medlemsmöte för alla 
sektioner.  
 
5.4.6 Friska viljor 
Hälften av de förtroendevalda i Karlskronagruppen sitter tysta under diskussionen. Ett par av 
dem talar lågmält med varandra. Fyra av dem är drivande i samtalet. En av de aktiva är 
sekreterare. Hon skriver ner resultatet av gruppens arbete på storblock. Observatörernas 
noteringar visar att endast fyra personer är aktiva i en grupp där deltagarna kommer från tre 
sektioner. Kanske detta är ett resultat av en intuitiv roll- och arbetsfördelning. Gruppen sitter 
runt ett bord, men då det saknas plats för samtliga, sitter en tredjedel bakom ”kärnan”. 
Gruppen intar en öppen attityd vilket märks då en av de som sitter runt bordet vänder sig 
bakåt för att fråga övriga deltagare om de ska försöka skapa mer plats för alla. Det finns 
många viljor i gruppen och individuella beteenden bygger på vanor från tidigare 
sektionsarbete. Samtalet saknar inledningsvis struktur. En av deltagarna säger tydligt sin 
mening om detta: ”Vi måste ha mer struktur annars kommer vi ingenstans”. Gruppen enas 
därefter om en tidsaxel med åtta steg att arbeta efter.  
 
5.5 Storgrupp  
Under den gemensamma rundabordsdiskussionen nämner karlshamnsgruppen färre saker och 
ett annat urval än vad sekreteraren presenterar inför storgruppen. Fotarbete och den röda 
tråden betyder samma sak; representerar samma arbetsinnehåll. Gruppen behandlar 
arbetsuppgifterna så här: följa beslut; utse personer; läsa kongressbeslut; strukturera upp 
arbetsfördelningen; rapporteringsplikt; ägna tid åt struktureringsarbetet; göra det som fungerar 
bra till något som är ännu bättre i stället för att lösa problem; klargöra vad som ingår i 
uppdraget; dokumentera det som vi redan gör; fördelning av den fackliga tiden; vilka 
ansvarsområden finns det; samordning av arbetstider och tillgänglighet på expeditionen; 
arbetsplatsträffar för samverkansarbete och bemanningsträffar; arbetsplatsbesök; förbud mot 
”fritt valt arbete”; värdegrund; hantering av svåra telefonsamtal; bemanning och 
personaltäthet; visioner i styrelsearbetet; beröm för ledningens förslag om 
förhandlingssamordnare; ett positivt exempel på hur man når 300 medlemmar; tydliga 
styrelsebeslut, t ex om utgifter; entreprenörer som går i framkant. Att se sig som 
förtroendevald och att göra utvärderingar av arbetet är också betydelsefullt och väsentligt. 
Karlshamnsdeltagarnas självvärdering visar att gruppen har högt i tak. En medlem 
sammanfattar mötet med ”struktur och arbetsbeskrivningar”. Nu följer ett antal relevanta 
sidospår som gruppen liksom vid tidigare tillfällen reglerar genom självstyrning. Man 
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diskuterar på ett insiktsfullt sätt två komplementära par: ledarskap i förhållande till kollektivt 
samarbete och styrelsernas inre funktion i förhållande till medlemsservice. Flera argument 
talar för de senare alternativen men också en missad möjlighet att utveckla 
kunskapsspridningen och kontinuiteten i överlämnandet när nya styrelsemedlemmar 
efterträder experterna-kulturbärarna, t ex genom att skriva ned regler för hur man hanterar 
besvärliga samtal på telefon och i direktkontakt på kontoret. Mot dagens slut visar ledningen 
ett förslag för storgruppen. Det innehåller tre tillfälliga mål som harmonierar med de 
processmål för utvecklingsarbetet som BTH/MAM enligt specifikationen ska utvärdera. ”Att 
styrelserna ska ge stöd och hjälp till medlemmarna genom kompetenta och serviceinriktade 
företrädare som arbetar med stor tillgänglighet.” Så slutar dagen med hur procedurerna ska se 
ut (ref till s 58 i Stadgar) i samband med bildandet av två sektioner i stället för som idag fem. 
Kontentan är att Medlemsmötet är beslutsmässigt i alla lägen. Paragraf 24 i stadgarna säger: 
”Valberedning med uppgift att lägga fram förslag till kandidater till dessa förtroendeuppdrag 
ska väljas på ett av sektionen fastställt möte. Medlem kan samtidigt nomineras till både 
styrelse- och suppleantpost. Nominering av övriga förtroendeuppdrag förrättar man enligt 
sektionsstyrelsens beslut. 
 
5.6 Direkt observation  
Ledningen visar pedagogisk kompetens i början av stormötet (Dag 2) och övervinner 
deltagarnas morgonprat genom att vänta ut gruppen. Deltagarna reflekterar över gårdagens 
arbete genom att placera sig i olika formationer. Grupperna förespeglar vad som komma skall 
efter nybildningarna. Dagens tema är teknikaliteter, tolkning, mötesformer, val, beredning, 
mer specifikt styrelsearbetets form, regler och innehåll. Andra nyckelord är styrelse, 
ordförande, ombud, representantskap (repskap), övriga förtroendeuppdrag, beslut på 
styrelsemöte mm. Till hjälp för storgruppsdiskussionen presenterar ledningen en tidsaxel på 
whiteboard. Den omfattar tiden fram till den 15 mars då utvecklingsarbete, utvärdering och 
bildande av två sektioner ska vara slutförd. Uppgiften för Karlskrona- och 
Karlshamnsgrupperna är att diskutera en tidsplan för sammanslagningen som man nu enats 
om att benämna ”nybildning”. Övriga kommentarer är bland annat att ”vi kanske blir 
avskedade allihop”. Detta säger man med både humor och syrlighet. Vid en diskussion om 
vikten av att ha en bra lokal nämner en förtroendevald: ”de säger väl ändå ’sätt dem i 
Kungsmarken’”, med syftning på arbetsgivarens förväntade agerande.  
 
Tillbaka till stormötet då ledningen meddelar datum för återstående sektionsbildande träffar. 
Så följer en ny storgruppsredovisning om teknikaliteter i stadgarna. Först ut att presentera 
resultatet av grupparbetet är Karlskronasektionen. Problemet som man beskriver det på 
whiteboard är att hitta en ordentlig lokal. En av deltagarna kommenterar lite humoristiskt 
expeditionsproblemet med orden ”Nu börjar allvaret.” Sedan följer för Karlshamns del en 
presentation av en inflytelserik, rutinerad och auktoritativ kulturbärare. Mitt i presentationen 
inträffar något som bekräftar kulturbärarens status: En muntlig tillrättavisning inför sittande 
församling av en kollega, men i detta sammanhang lärling: ”Hur många gånger måste jag 
förklara för dig?” Men i slutet av presentationen förekommer många skratt. Under 
redovisningarna av grupperna vänder sig en kvinna till kursledaren och undrar om det är 
möjligt att få någon form av bekräftelse på grupparbetet varvid kursledaren svarar ”tänk ni, så 
kommenterar vi sen”. 
 
Grupperna ska så lämna teknikaliteterna kring stadgarna och ta itu med den nuvarande och 
den planerade verksamheten i styrelserna. Här är en kommentar befogad. Det finns en 
nulägesbeskrivning och gruppen står mitt i en framtidsanalys, men var finns den historiska 
bakgrundsteckningen? Vid någon tidpunkt under de direkta observationerna serverar 
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kulturbäraren en kort sådan beskrivning. Det pågående nybildningsarbetet kan vissa uppfatta 
som en tillbakagång till det gamla. Sammanslagningen är en odemokratisk process, menar 
någon med exceptionellt starkt ordval.  
 
Kursledaren tar upp skillnaden mellan prat och verksamhet. Vad är viktigt när det gäller 
styrelsearbetet? Han nämner några inspirationsfrågor: Vilken typ av uppgifter ska styrelserna 
jobba med, fatta beslut eller prata politik? Och så kommer en nyhet: Att skapa ett nytt 
uppdrag på sektionerna bestående av en ny position, en förhandlingsansvarig. Denne ska 
primärt samordna verksamheten och möjligen förhandla med arbetsgivaren. Det ska finnas en 
avtalsansvarig ombudsman liksom tidigare och en förhandlingsansvarig förtroendevald i de 
nya sektionerna. Kursledaren anger att syftet med förhandlingssamordnare är att skapa 
trygghet, status och bredd i organisationen. 
 
Efter presentationerna på blädderblock som hängs upp i den stora lokalen tar ledningen upp 
skillnaden mellan styrelsearbete och sektionsarbete. En relevant fråga i sammanhanget är att 
klargöra vem som gör vad, hur och när. Så övergår diskussionen till en konkret (kanske den 
första) frågeställning om styrelsernas arbetsuppgifter: Vem skriver dagordningen? Svaret från 
alla utom en är ”stående dagordning”. Efter nybildningen menar ledningen att man kommer 
att bli tvungna att införa en ny dag- och arbetsordning, ”med fokus på verksamhet och 
utveckling.” Så introducerar ledningen utvärderarens enkät. Samtliga (28) förtroendevalda 
besvarar den. Kommunal Blekinges första tvådagarsprogram slutar med några hållpunkter 
inför nästa möte: styrelsearbetet i sektionerna; sektionernas fotarbete; uppdragsbeskrivning; 
förslag från en medlem (Rehab-ärenden som kör slut på folk i fotarbetet); uppdragsutbildning; 
fokus på personlig fortbildning; nulägesanalys; dokumenterad kunskap; arbeta rätt-materialet. 
Sedan följer en resursfråga som rör förändring i ledningens anställningsförhållanden; faktiskt 
en imponerande personlig, rak- och öppen redovisning som gruppen accepterar. Slutordet är 
att de förtroendevalda ska fortsätta att fundera över målet/målen för kursen och bildandet av 
två sektioner till nästa möte. 
 
5.7 Kollektiva fokusgruppintervjuer  
De förtroendevalda anser att de påbörjade mötesrutinerna fungerar bra. Övriga svar 
innehåller en del personliga reflektioner. Den vanligaste kommentaren är att allt är positivt. 
En person säger att hon fortfarande är negativ till nybildningen. Positiva förtroendevalda 
motiverar sitt ställningstagande med att upplägget med tvådagarsmöten gör att man förstår 
både de personliga och de strukturella konsekvenserna av nybildningen. Flera förtroendevalda 
inser att ett jättearbete väntar. Två personer från samma sektion dominerar gruppens 
uttalanden. Deras minne av föregående kursdagar är att styrelsearbetet karaktäriseras mer av 
skadlig splittring än av produktiv kontinuitet. Samtidigt menar någon att de förtroendevalda 
håller fast för länge i dåliga traditioner. De målar upp en bild av många stressiga, små, svåra 
och seglivade arbetsuppgifter. I den sista gruppen säger sig en person vara mer negativ till 
nybildningen nu än i början. Flera uttrycker oro inför storleken och en därtill kopplad 
anonymitet. Dessutom uttalar någon person i alla grupper ett slags automatisk 
ryggmärgsreaktion i stil med att den nya organisationen kommer att bli ”för proffsig”. Men 
personen i fråga undviker att specificera hur kompetensen, specialiseringen, arbetsmängden, 
målet eller resultatet ser ut när det är ”för proffsigt”. Man får som utvärderare känslan att de 
intervjuade hellre talar i allmänna termer om andra människor, om andras roller, om en annan 
sektions arbetsfördelning, om arbetsplatsombud (APO) eller om ordförande i stället för att 
ange vad man själv anser, vad man föredrar för arbetsinnehåll och vad man blir motiverad av i 
styrelsearbetet. Detaljerna man nämner fungerar ofta mer som anonymiserade kamouflage än 
som klargörande exempel. Förra mötet gav en del positiva tankar om att det var många delar i 
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det nuvarande fackliga arbetet och som man måste komma ihåg att ta med sig in i den nya 
sektionen. Det finns en tendens till oro att vissa yrkesgrupper/förvaltningar kommer att ha 
problem med att finna balans i samarbetet/känna att man som yrkesgrupp är representerad/ i 
den nya, sammanslagna sektionen. Här följer en tolkning av gruppernas svar under ett antal 
(5.8.1-5.8.6) rubriker.  
 
5.7.1 Ökad tillgänglighet för medlemmarna  
De förtroendevalda anser att arbetet går framåt. Alla är självkritiska och menar att de har visat 
för stor generositet och tagit på sig alldeles för många (olika) uppdrag och arbetsuppgifter. 
Liksom i den första gruppen har majoriteten av de förtroendevalda en likartad inställning: vi 
sliter med telefonsamtalen, vi har de tekniska hjälpmedlen, vi måste ta/få hjälp från 
arbetsplatsombuden (APO) på ett bättre sätt, det kommer med införandet av större sektioner 
att frigöras resurser för att öka tillgängligheten – som det verkar främst när det gäller 
rekrytering och service ute på arbetsplatserna. Här tar någon upp problematiken kring 
tillgänglighet ur ett längre tidsperspektiv. Det märks också en tydlig kunskapsskillnad 
gällande t ex struktur och flexibilitet mellan erfarna och nya förtroendevalda. Ett annat 
exempel på insikt i problematiken är en uttalad önskan om rollfördelning, arbets- och 
uppdragsskrivning på expeditionen. Alla intervjuade inser att tillgängligheten är en svårlöst 
fråga men definitivt en viktig uppgift. Tillgänglighet associeras också till lokalutrymme, där 
de kommunala skillnaderna är stora. Tidsbrist på arbetsplatserna nämner man också som 
hinder för att utveckla tillgängligheten till medlemmarna.   
 
5.7.2 Effektivisering av styrelsearbetet  
Gruppen menar att de är på väg framåt och uttrycker en iver att slutföra nybildningarna. De 
ger dock en kaotisk bild över (a) hur olika styrelserna fungerar samt (b) hur dåligt de 
fungerar. Alla intervjuade anser dock – i motsats till det sagda – att resultatet av nybildningen 
kommer att bli starkare och effektivare styrelser. De förmedlar en känsla av nytänkande 
genom att ”nytt blod” flyter till. Problem i styrelsearbetet uppstår vid introduktionen av nya 
personer samt när arbetsbelastningen och arbetsfördelningen tar formen av 
brandkårsutryckningar. Man talar om arbetsfördelningsfrågor, men i termer av skillnaden 
mellan att veta mycket om lite eller att veta lite om mycket. Tyvärr händer det också att någon 
är mer än lovligt frikostig med till intet förpliktigande förbättringsförslag. Majoriteten 
föredrar specialisering av arbetsuppgifterna på t ex undervisnings-, försäkrings- och 
rehabfrågor. Även om det finns ett samband mellan tillgänglighet och effektivisering av 
styrelsearbetet blir sambandet aldrig så entydigt och fel som när förtroendevalda sätter 
likhetstecken mellan dem. Kunskapsskillnaderna blir uppenbara då en förtroendevald 
konstaterar att ”alla jobbar olika”. Samtliga i gruppen anser att ”Styrelsen är arbetande idag, 
men den bör inte vara det i fortsättningen”. Det är svårt att förhålla sig till vad de 
förtroendevalda menar med specialuttryck som fotarbete, sidouppdrag, expeditionsjobb, 
tillgänglighet och/eller APO-uppgifter. Gruppen fokuserar på att närmare samarbete med 
arbetsplatsombuden skulle kunna vara en lösning. Bristande effektivitet i styrelsearbetet 
förefaller vara ett allvarligare problem än dålig tillgänglighet. Gruppen är enig om behovet av 
specialisering på avgränsade ansvars-, kunskaps- och kompetensområden. Arbetande och 
beslutande styrelse är andra begrepp som ställs i motsats till varandra. Alla i gruppen är 
överrens om att ordförande inte bestämmer allt och att det i styrelsearbetet inte är så högt 
antal beslutsprotokoll, men att styrelsemöten tar tid. Någon påpekar att det är viktigt att 
tidsbestämma möten och någon menar att dagordningarna behöver ses över för att mötena ska 
effektiviseras. Gruppen diskuterar styrelsearbete och informationshantering. Alla tycker att 
informationen uppifrån brister. Informationshantering är viktigt och det finns en 
utvecklingspotential menar de men de undviker att konkretisera ytterligare.   
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5.7.3 Tanke, känsla och handling  
Gruppen tycker att det reflekterande arbetssätt som man nu använder kan tjäna som modell 
för det fortsatta arbetet. De lyfter fram egenskaperna flexibel och förändringsbenägen. De 
förtroendevalda beskriver först hur de tänker. Sedan följer enstaka fall där de beskriver vad de 
känner inför förändringarna. De undviker att tala om vad de ska göra, vilka konkreta 
handlingar de tänker utföra. Många uttalar sig om positioner och arbetsuppgifter. De fruktar 
att vårdfolket ska ta över eftersom de är så många, men det råder konsensus om att 
strukturförändringen är till för att medlemmarna ska må bra. Det starkaste argumentet är att 
man ska visa respekt för varandra. De intervjuade är eniga om framtidsbilden. Men det 
förekommer även här plattityder såsom: Vi har varandra, alla är resurser, prata är lösningen, 
jag är generös. Gruppen talar om trygghet och osäkerhet gällande den egna positionen och 
fackliga karriären. I stället för att ensidigt förorda kollektiva lösningar efterfrågar denna grupp 
en individuell lösning på ledarskapsproblemet.   
 
5.7.4 Kamp med hjärta  
De förtroendevalda anser att det är viktigt att sektionerna i öst och väst träffas för att lära sig 
genom att studera hur andra jobbar. Många mörkar sina svar. Det är av naturliga skäl svårt att 
erkänna att man på grund av tidsbrist, motivation eller annat saknar kunskap om innehållet i 
styrdokumentet Kamp med hjärta. Det är hedrande att några så rakt på sak erkänner sin brist 
(kunskap, intresse, tid, engagemang?). En förtroendevald har deltagit i arbetet med att ta fram 
publikationen. Hon känner till innehållet men avstår från att tala om det. Någon försöker 
kommentera innehållet genom att definiera hur saker och ting inte förhåller sig för att sedan 
rikta in sig på ett textavsnitt som behandlar storleken på fackliga enheter (och att dokumentet 
faktiskt förordar små enheter). Här vidgar deltagarna det lokala perspektivet och inkluderar 
alla länsavdelningar i en stor organisation för alla. De förtroendevalda beskriver/beklagar sig 
över bristerna vad de faktiskt gör på jobbet mer än att de kommenterar texten. Det tomma och 
till intet förpliktande pratet uppstår trots att många dokument anlägger ett handlingsperspektiv 
på arbetet genom att beskriva hur man ska göra.  
 
5.7.5 Styrelsearbete och fotarbete  
De förtroendevalda anser att man ska ”ta med sig av det positiva” (dock utan att nämna vad 
det är) och att man ska ”lära av varandra” (utan att nämna vad man ska lära sig). Gruppen 
kommer dock in på en diskussion kring ordföranderollen och känslorna kring det. De 
förtroendevalda återvänder till problematiken kring att effektivisera styrelsearbetet. Det finns 
en samsyn kring att man med en stor (nio personer) styrelse måste delegera uppgifterna och 
att det med en liten (fem personer) styrelse finns färre händer att tillgå. Många nämner att 
”överblivet folk” från de gamla styrelserna kan komplettera APO:n i deras arbete. Det råder 
enighet om att styrelsearbetet är ett problemområde. De förtroendevalda har uppenbarligen 
låst sig vid olika uppfattningar om vad som är bra (fungerar) och dåligt (skapar stress) i 
relationerna och/eller arbetsfördelningen mellan styrelse och fotarbete. Man pratar i abstrakta 
termer om till exempel ”tänkesätt” och ”kultur” i stället för att tala om konkreta begrepp som 
roller, t ex sekreterare, sekreterarens uppgifter och innehållet/förverkligandet av gemensamma 
mål. De förtroendevalda anser att något positivt växer fram, sakta men säkert. De anser att 
utvärderarens frågor och teman täcker det hela. Dock anlägger gruppen ett långsiktigt 
tidsperspektiv på förändringsarbetet och ser framåt med positiva förväntningar. Men man 
nämner också behovet av kompetensarbete, kompetenshöjning och kompetensutveckling. 
Detta kan vara något att jobba vidare på i framtida kompetensutvecklingsprojekt. 
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5.8 Individuella djupintervjuer 
Frågeställningarna utgår från projektets målsättningar att effektivisera styrelsearbetet, öka 
tillgängligheten för medlemmarna samt förstå hur de förtroendevalda tänker kring ledarskaps-
, organisations- och strategifrågor. Valet av personer för enskilda djupintervjuer utgick från 
tidigare resultat i fokusgrupperna med särskild vikt på effektivitet i styrelsearbetet; 
tillgänglighet; individuella handlingar i förhållande till den samlade kompetensen; ledarskap; 
styrelsesammansättning (fotarbete och styrelsearbete); samt respekt för medarbetarnas 
etik/moral/värden. Under varje rubrik döljer sig enskilda individer. 
 
5.8.1 Konservativ och stabil ... eller lat och självgod? 
Respondenten framställer sig själv som den självklare ledaren med god insikt om egna 
begränsningar och resurser, den främsta att koordinera och involvera styrelsen. Hon använder 
sitt språk, sin personlighet och omfattande erfarenhet att skapa ordning i styrelsearbetet. Hon 
ser på styrelsen som jämlikar och de arbetar mot samma mål. Utifrån intervjusvaren är det 
svårt att bilda sig en uppfattning om att det skulle finnas några motstridiga mål eller andra 
naturliga motsättningar inom gruppen. Det är också svårt att se nymodigheter eller 
innovationer i det traditionella styrelsearbetet. Hon uttrycker en positiv otålighet och en tydlig 
vilja gå fram i rask takt. Respondenten säger att hon är eftertänksam och behöver tid för det 
nya. Hon uttrycker vikten av att vara ärlig och solidarisk. Ledarrollen var i början 
skrämmande, men idag känner hon stöd från övriga styrelsen, och upplever att omgivningen 
kan ifrågasätta hennes beslut. Hon pratar ofta i termer av ”vi” istället för ”jag” och ser 
avdelningsstyrelsen/kontoret, förbundsstyrelsen, arbetsgivarna och politiker som ”de andra”. 
Hon tycker att det är viktigt med struktur och ser att de har ett bra system för administration, 
dokumentation och information genom ett pärmsystem. Att stötta medlemmen och ge 
moraliskt stöd i ett arbetsgivarsamtal är viktigare än att öka kunskap i sakfrågan som 
förhandlingskompetens. Att följa rutiner och traditioner är angeläget, även om det skapar 
motsättningar med avdelningsstyrelsen/förbund. Respondenten verkar inte vara särskilt 
intresserad att förändra så mycket i det fackliga arbetet förutom själva nybildningen av två 
sektioner och bättre lokaler. Det viktigaste arbetet i styrelsen handlar om lön och arbetsmiljö, 
medan studiecirklar har lägre prioritet. Nyckelorden är: solidaritet, ärlighet, tradition, struktur.  
 
5.8.2 Plikttrogen och korrekt ... eller intrigant och bråkig? 
Det här är en kritisk styrelsemedlem som söker struktur, ordning och reda samt tydlighet i 
vardagsarbetet. Respondenten ger en analytisk och personligt färgad beskrivning av den egna 
gruppens arbetsbelastning och olyckliga resurstilldelning. Fokus ligger på att ta hand om 
angelägna ansvarsområden i långt större grad än att fatta bra beslut i styrelsen. Hon fastnar i 
ett enskilt fall av orättvis behandling som ligger och gnager och som tydligen är roten till allt 
det onda som sker. Men i stället för att lösa den naturliga motsättning som uppstått mellan 
olika befattningsnivåer inom organisationen så arbetar hon och kollegorna alltmer intensivt 
för att täcka upp för den förlorade resursen. Sektionen saknar problemlösningsverktyg, t ex 
styrelsebeslut, stadga, ordförandeingripande eller liknande för att rätta till resursproblemet. 
Hon visar starkt engagemang att rätta till den orättvisa behandling som hon anser en 
ombudsman utsatt sektionen för. Respondenten är förhållandevis avvaktande men ändå tydlig 
med att säga att hon saknar stöd i form av information, hjälpmedel, feedback, tid och 
förhandlingsresurs från avdelningskontor, styrelse och förbund. Hon är kritisk mot att 
ordinarie ordförande arbetar centralt på avdelningen. Ordförandens omplacering har gjort att 
sektionens kunskap, enighet och synlighet har minskat. Hon ser att omplaceringen skapat 
problem i sektionsarbetet men att det utåt sett inte har märkts. Medlemsvård/service, 
rekrytering och synlighet utåt ser hon som viktiga insatsområden. Hon påpekar att det är 
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sådant hon har sysslat med mest. Respondenten saknar erfarenhet av att samtala med 
arbetsgivare men har stöttat medlemmar en del. Hon tycker att det är stimulerande att lösa 
konflikter och indikerar därmed att detta specialintresse är en viktig del av hennes samlade 
kompetens. Övriga specialkompetenser inom olika ansvarsområden överlappar varandra 
vilket gör att man kan vara kompetent inom flera områden. Det är viktigt för att inte bli 
sårbar, menar hon, och erkänner att hon vet mycket lite om styrelsearbetet. Som suppleant har 
hon bara rösträtt ibland. Hon tycker att det är svårt att skilja mellan styrelse- och 
sektionsarbete. Hennes vision är att ordföranderollen ska förändras. En ny ordförande ska 
vara spindeln i nätet och organisera, delegera och fördela. Det är viktigt att brinna för det man 
håller på med och att alla nya ska få upplärning. Nyckelord: Feedback, resurser, frustration, 
kommunikation, beröm, trygghet. 
 
5.8.3 Bambi på hal is ... eller naiv och lättledd? 
Respondenten framställer sig som en underordnad och god suppleant som tar varje chans som 
erbjuds att lära när kollegorna erbjuder aktivt deltagande, ökande befogenheter och nya 
ansvarsområden. Hon har en klar bild över att tillgängligheten ska bli bättre även om den är 
bra idag APO måste besätta alla platser i styrelsen, menar hon, eftersom kontakten med 
arbetsplatserna är viktig. Respondenten är speciell – kanske osäker i intervjusituationen – och 
svaren blir ibland så undvikande att situationen blir komisk, t ex när det gäller prioritera 
tillgänglighet och stöd i APO-arbetet. Hennes önskan är att bli inbjuden av de rutinerade 
styrelsemedlemmarna (beslutande och verkställande styrelse). Förmågan att ta egna initiativ 
för att bredda sin kompetens är ett positivt drag. Respondenten beskriver sin ursprungliga 
arbetsuppgift inom äldreomsorgen. Under intervjun upprepar hon att hon inte kan svara på 
frågan. Inom styrelsens arbete har försäkringar hög status och kräver mycket tid, menar hon. 
Det ligger idag på ordförande och i framtiden borde kompetensen spridas ut på fler händer. 
Strukturen på sektionsarbetet är mindre bra. Hon pekar på att det är framförallt ordförande 
och vice ordförande som medlemmarna efterfrågar. Det borde förändras, eftersom hon ser att 
arbetsfördelningen är ojämn. Hon har inte fullt upp i sektionsarbetet och ser att målet med 
nybildningen är att kunna arbeta som én sektion där behoven inom olika arbetsområden ska 
tillgodoses. Samtidigt ser hon inte att det finns några konkreta mål, förutom att öka sektionens 
öppettider. Styrelsen följer en dagordning och styrelsearbetet är strukturerat – ett 
motsägelsefullt uttalande eftersom respondenten tidigare under intervjun beskriver 
sektionsarbetet som ”mindre bra”. Relevanta punkter är information från förbund, fördelning 
av arbete, bemanning på sektionen, ersätta arbetsplatsombud, rehab-ärenden. Kontakten med 
arbetsplatsombuden liksom tillgängligheten är bra men kan bli ännu bättre. Sektionsarbetet 
ses inte som attraktivt hos medlemmarna, samtidigt som hon vet att medlemmarna tycker att 
det finns många som sitter på sektionen utan förankring i sina gamla jobb. En optimal 
ordförande har stor kunskap samtidigt som hon släpper in andra i det fackliga arbetet. Svaren 
präglas av osäkerhet förutom att hon tycker att fördelningen av arbetsuppgifterna på sektionen 
är ojämn och att hon känner att hennes egen arbetsbelastning är låg. Det finns en 
dubbeltydighet i svaren som visar att respondenten har en positiv inställning till processen. 
Nyckelord: Tillgänglighet, arbetsplatsanknytning, mentorskap och lärande. 
 
5.8.4 Utvärderarens kommentar: Administrerande, arbetande och fungerande styrelser 
Intervjuerna profilerar i mångt och mycket på styrelsernas arbete. De förtroendevalda 
betraktar i de flesta fall syftet och arbetskamraterna på ett slagordsmässigt och parolliknande 
sätt med uttryck som ”vi finns till för medlemmarna”. Kollegorna blir därmed ett anonymt 
kollektiv som avpersonifieras utifrån en upphöjd position. Samtliga respondenter nämner det 
goda samtalet som ett effektivt instrument. Det övergripande målet med verksamheten verkar 
de intervjuade aldrig diskutera, fatta beslut om eller fundera över, allt är så självklart. Men i 
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något fall anger man motsättningar och då alltid inom sig själv, mer sällan med kollegor eller 
medlemmar, verktyg, mål eller framtida styrelsearbete. Arbetsfördelningen inom och i 
förhållande till APO är förmodligen den aspekt som närmast berör eller nyanserar 
styrelsemedlemmarnas syn på arbetet. De tycks vara medvetna om att de är granskade och att 
andra människor reagerar på styrelsens arbete (i mindre grad) och tillgängligheten (i långt 
större grad). De finner styrka och trygghet i gamla regler och rutiner för hur styrelsen ska 
arbeta, t ex med samma dagordning varje månatligt styrelsemöte. Kort sagt, de intervjuade 
förmedlar en bild av att arbetet i styrelserna är improduktivt på gränsen till kaotiskt och 
snarare skapar än löser problem. Styrelserna har svårt att upptäcka naturliga motsättningar i 
den egna och interna verksamheten, att fatta beslut och att verkställa besluten som arbetande 
styrelse. Självklart har de därmed också problem i att nå ut med problemlösningar. Bland de 
yngre medlemmarna kan man skönja frön till nytänkande, t ex i att i stället för att i form av 
brandkårsutryckningar springa runt och åtgärda oroshärdar satsa kraft och resurser på sådant 
som idag fungerar hyggligt och räkna med att spin-off effekterna av en väl fungerande 
delverksamhet som t ex tillgängligheten spiller över och spiller över till de små oroshärdarna. 
En sammanfattning av intervjuerna visar att de förtroendevalda administrerar mer än leder 
arbetet. Förhållningssättet bidrar till ett initiativfattigt styrelsearbete, åtminstone ur ett lärande 
och internt utvecklingsperspektiv. Det är svårt att utifrån djupintervjuerna avgöra vari 
styrelsens problemlösning ligger. De intervjuade pekar på ordföranderollen, resursfördelning, 
bristande informationshantering (pärmsystem/fåtal datorer) och personkemi. 
 
5.8.5 Kompetent tjänare ... eller en tråkig karriärist? 
Respondenten lever sitt styrelseliv i skuggan, alternativt skydd av en kollega. Hon pratar 
under en stor del av intervjun om arbetsfördelning, delaktighet och arbetsinnehåll, bara 
marginellt om kompetens, effektivitet och ledarskap. Hon är kritisk mot förbundsstyrelsen i 
Stockholm. Ordföranden ska ta initiativ och styrelsens rutiner måste bli bättre (oklart vilka). 
Svaren är ofta raka, direkta och ibland kan man se att frågorna kräver eftertanke och då blir en 
del svar undvikande, t ex om egenskaper hos en ny ordförande. Ibland uttalar hon sig om 
framtidsfrågor och då med referenser till kollegan. Hon känner ett behov av att ”tuffa till sig” 
i förhållande till medlemmarna. Hennes starka sida är den administrativa delen med 
regeltolkning/styrning, årtal, antal, årsarbetstidsavtal, kategorimöten mm. Hon har lärt sig att 
ställa upp för andra, att lyssna och jobba med arbetsrätt. Tiden tycks vara ett problem vid 
styrelsearbetet och kontakten med arbetsplatserna är viktig. Styrelsen måste känna att de har 
en plikt mot medlemmarna men också att de kan ha roligt på jobbet (”men inte för mycket”) – 
det ska finnas ett stödjande, men inte dömande klimat. Ledarskapet ska kunna se ut på många 
sätt, men framför allt ska ledaren bidra till att samarbetet stärks. Respondenten kan tänka sig 
en ledande styrelsefunktion som skicklig administratör med kreativa och rediga tankar, 
möjligen som backup till den alltid närvarande kollegan. Det är också en indikation på 
uppriktighet att hon inte kan komma på något eget exempel på nytänkande, annat än möjligen 
en diskussionsvillig styrelse. Respondenten börjar intervjun med att ifrågasätta hur 
utvärderaren ser på anonymitetsskyddet, eftersom alla vet att samtalet ska handla om 
styrelsens effektivitet. Hon anser att det är viktigt att se till att alla förtroendevalda är 
delaktiga i styrelsearbetet. Hon känner ledaransvar för styrelsens inriktning och menar att 
uppdrag ska slutföras och bokföras. Det är viktigt med ett gemensamt ansvar i styrelsen, att 
skapa ett klimat/miljö där diskussion är centralt. Hon inser vikten av att skapa resurser för att 
hantera framtidsvisioner och samtal i olika problemområden. Respondenten pratar om ett 
svårt fall hon (och styrelsen) har varit med om och hur viktigt det är att finna ett slags struktur 
att hantera människans behov att prata av sig. Genom samarbetet i styrelsen har fått erfarenhet 
och kunskap, främst av mänsklig art. För att lösa problemen kring minoritetsyrkesområden ser 
hon kategorimöten som viktiga. Hon motsäger sig när hon påpekar att ansvarsområdena 
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behöver blir tydligare och strukturen för varje avslutat medlemssamtal eller ärende skulle 
behövas en efterföljande dokumentation samtidigt som hon säger att det finns ett system för 
det. En viktig del att utveckla i styrelsearbetet är medlemsgruppen privatanställda. Hon ser att 
det i framtiden finns ett utvecklingsbehov i rehab- och försäkringsärenden. Viktiga 
egenskaper när man arbetar i en styrelse är att vara nyfiken och intresserad, att inte vara rädd 
för den ideella aspekten och att kunna se möjligheter. Som ordförande är det viktigt att skapa 
ett tillåtande klimat, där ifrågasättande är utvecklande och att hon som ledare är bra på att 
lyssna in andra. Respondenten gör ingen skillnad på styrelsearbete och sektionsarbete, men 
talar om olika forum för samtal. Hon tycker att frågan om arbetsutskott är irrelevant ur ett 
sektionsperspektiv. Hon saknar just nu struktur, ordning, rutin för det förberedande arbetet 
inför styrelsemötena. Nyckelord: Delaktighet, diskussion, gemenskap, lyssnarperspektiv, 
ordning, struktur.  
 
5.8.6 Robin Hood ... eller taktiker? 
Respondenten är i den inledande delen av intervjun försiktig men blir efterhand mer spontan. 
En viktig fråga att lyfta fram efter nybildningen är att hantera det utanförskap som vissa 
yrkeskategorier kan komma att känna. Den intervjuade ser att det kommer att brista i kunskap 
om olika yrkesgrupper. Lösningen på problemet är att adjungera in representanter från olika 
yrkeskategorier. Respondenten anser att en framtida fjortonmannastyrelse är för stor och att 
beslutet var förhastat. En femmannastyrelse skulle i princip kunna ses som ett arbetsutskott 
som beslutar och delegerar. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen skulle alltså kunna vara 
färre. Respondenten placerar sig utanför en framtida styrelse, trots att han har lång erfarenhet i 
styrelsen och som sekreterare. Han gillar att arbeta på sektionen, särskilt medlemskontakter 
och försäkringsfrågor. Ledarens roll är att vara spindeln i nätet. I den framtida sektionen finns 
det tre ordförande som i praktiken har samma mandat. Någon ska finnas på sektionskontoret. 
Men rent formellt är dock någon ordinarie ordförande, första vice respektive andre vice 
ordförande. Han har en klar bild hur den första tiden efter nybildningen kan struktureras, för 
att ingen yrkeskategori ska känna utanför. Förutom adjungering nämner han bemanningen på 
kontoret. Försäkringsärenden, rehabiliteringsärenden, utbildning och arbetsplatsträffar är 
viktiga ansvarområden. Han ser aktiviteter för medlemmarna som viktiga för att skapa ett ökat 
intresse för det fackliga arbetet och/eller medlemskap. Ett mindre viktigt ansvarsområde är 
arbetsmiljöansvar och motiverar det med att alla är gemensamt ansvariga. Det handlar om 
arbetsmiljön ute hos medlemmarna men också i sektionen. Han tycker att det facklig - 
politiska området är viktigt. Han ser gärna att fler rösta på det ”rätta partiet”, men han har 
inget eget intresse att ta det arbetet. Han ser en risk i det fackliga arbetet med den framtida 
nybildningen av sektionerna kanske främst för nackdelen det ökade geografiska avståndet. 
Kommunikation via internet är inte intressant eller tillfredsställande som ersättning för det 
traditionella sättet att mötas. Han hyser stor tilltro till den nu valda valberedningen och säger 
att de kommer att göra ett bra arbete genom att de representerar mångfald och erfarenhet. Han 
visar verklighetsanknytning (förutom vad gäller IKT) och kunskap om arbetslivet och 
yrkesgrupper. Respondenten talar om sig själv, egna önskemål, personliga prioriteringar, mål 
och farhågor. Samtidigt med subjektfixeringen betonar han sin egen brist på 
karriärambitioner. Han försvarar karriäristerna och politikens påverkan och visar engagemang 
för medmänniskorna. Kompetensprofilen är mer administrativ än ledande – den humane 
administratören. Så till detaljerna. Det finns en uppenbar risk med nybildningen att de små 
förbunden (räddningstjänsten, Kök/städ) hamnar i bakvattnet och i förlängningen lämnar den 
fackliga organisationen. Det nuvarande ordförandeskapet är bra, men ledaren har för många 
uppgifter. En (bland föreslagna tre) ordförande har ett övergripande ansvar och delegerar 
mycket. Med tre ordförande skulle det alltid kunna finnas minst en på expeditionen. I sin roll 
som administratör med arbetstiden förlag till expeditionen vill han se mer struktur-
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specialisering-renodling-spetskompetens inom de olika ansvarsområdena. Han anser liksom 
samtliga intervjuade att man ska kunna bolla idéer med varandra. Respondenten är öppet emot 
en sammanslagning med Skåne. Han tar självmant upp frågan om tillgänglighet (för 
medlemmarnas bästa). Nyckelord: demokrati, mångfald, närhet, rekryteringsperspektiv. 
 
5.8.7 Specialiserad Mästare ... eller en mångsidig slarver? 
I frågan om ledarskap säger respondenten att en ledare ska coacha sina medarbetare. En 
blandning av de två nuvarande ordförandena är det optimala ledarskapet och hon menar att 
det skulle kunna vara bra med en ny ledare i stället för någon av de nuvarande, förmodade 
kandidaterna. Vid frågan om hon kan se sig själv ta den rollen svarar hon nej och motiverar 
det med tidsbrist, bristande förmåga att delegera och begränsa sig i antalet uppdrag. Hon vill 
se att fackliga arbetsuppgifter blir tydliggjorda genom uppdragsbeskrivningar som ska skapas 
centralt och därmed generera i ett forum för alla sektioner där förtroendevalda med samma 
uppdrag kan utbyta erfarenheter och upplevelser. På detta sätt skulle kompetensbehovet ute på 
sektionerna klargöras. En viktig aspekt i det fackliga arbetet är också att ha ett professionellt 
förhållningssätt i den meningen att det handlar om frågor i sak inte i person. I princip måste 
man lära sig att inte ta åt sig personligen i de kritiska delarna i verksamheten. Dt är viktigt att 
lyfta fram de principer som leder till utveckling av verksamhet och personlig trygghet. 
Eftersom sektionerna har arbetat olika i styrelsearbetet kan hon se en risk vid nybildningen att 
tiden för diskussion försvinner eftersom hennes nuvarande styrelse har haft dagslånga 
styrelsemöten en gång i månaden medan den andra sektionen månatliga styrelsemöten har 
avverkats under tre timmar. En lösning är att ändra telefontid/öppettid för medlemmarna så att 
det finns tid för sektionssamtal på morgonen och eftermiddagen. Över huvud taget ser hon att 
arbetet på sektionskontoret borde struktureras upp och att det är viktigt nu. Arbetsmiljön är 
under all kritik och hon pekar på att de bara har en dator som de ska samsas om. Dessutom 
ska flera personer samsas om samma skrivbord. Hon brinner för ungdoms- och studieansvaret 
och ser hur det finns en stor potential inom området utveckling av person och organisation. 
Respondenten säger sanningar om sig själv, om andra och om verksamheten på sektionen. 
Den egna sektionens styrka är att de arbetar heldagar (en gång per månad) utan att splittra upp 
sig som i den andra sektionen. Nio personer är för många i en styrelse och hon säger att de 
gamla kallt räknar med att sitta kvar på sina poster efter nybildningen. Hon vill se en stark 
ledare, ordning och reda samt struktur på arbetet inom respektive ansvarsområden. Hon 
nämner utan att direkt ta ställning en högljudd och extrovert ledare samt en annan som är mer 
tillbakadragen. Respondenten menar att en kombination av dessa egenskaper plus en förmåga 
att ställa tydliga krav är önskvärd hos en framtida ledare/coach/ordförande. Hon nämner sedan 
bristande engagemang (slippa jobbet, starka viljor och klubb för inbördes beundran) i 
samband med ordförandeposten (en auktoritetsperson). Hon visar god självkännedom alt. 
självkänsla i en analys som grundar sig på uttalanden om vad som motiverar henne, att/hur 
hon lär av arbetsuppgifterna och avståndstagande från att söka ordförandeposten. Vidare delar 
hon frikostigt sina tillkortakommanden, vill för mycket, dålig på att delegera, för snabba 
beslut, för stor arbetsbörda, snabba analyser mm. Hon är kritisk mot kollegornas ovilja att 
lämna ifrån sig/dela med sig av uppdragen och ser detta som ett tecken på egoism – trots att 
hon själv lägger beslag på många arbetsuppgifter. Hon säger dock att hon har lärt sig att tacka 
nej till fler uppdrag. Kontorsmiljön är en katastrof, både vad som gäller utrustning, 
arbetsfördelning och informationshantering (en dator). Det är trots allt god stämning på 
expeditionen. Hon har ett konkret förslag (slå av telefonen tidigt på morgonen och sent på 
eftermiddagen) för att strukturera upp och koordinera arbetet. Respondenten är också, som det 
verkar, väl insatt i mångfaldsproblematiken: lätt att rekrytera jobbigt att ge service. Hon 
tycker att hennes eget arbete med ungdomar är strategiskt riktigt pga. åldersstrukturen i 
förbundet. De viktigaste insatsområdena för den nya styrelsen blir medlemsaktiviteter, APO 
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och arbetsmiljön. Nyckelord: visionär, innovatör, enhetlighet, kompetensutveckling, struktur, 
professionellt förhållningssätt, ungdomsperspektiv. 
 
5.8.8 Utvärderarens kommentar: Var finns kompetenserna? 
Till det positiva hör att de förtroendevalda vill lära sig nya saker. De har också god insikt om 
vilka strategiska val som behövs för att stärka fackföreningen. Men samtliga intervjuade ger 
en motstridig bild av hur styrelsearbetet fungerar. Någon ger i sina svar sken av ordning och 
harmoni medan andra ger en mer kaotisk bild. De förtroendevalda utgår i svaren från sin egen 
position, sitt eget perspektiv och sin egen kompetensprofil. Flera förtroendevalda är vältaliga, 
strategiskt förfinade och retoriskt effektiva när de ger politiskt korrekta svar. Men det finns 
också uppfriskande och befriande undantag från denna regel. Det finns ingen uttalad karriärist 
bland de intervjuade personerna. Däremot finns det en uttalad anti-karriärist med ett perfekt 
ordnat praktiskt arrangemang mellan arbetsuppgifter och arbetstid. Vidare profilerar sig en 
respondent som motiverad och professionell administratör, dock under en stark kollegas 
beskydd. En av dem anser sig sakna ledarskapsambitioner och ledarskapskompetens. De 
förtroendevaldas samlade svarsbild ger vid handen att en av dem är en realistisk kandidat till 
en ledarposition i en framtida styrelse. Kampen om en ”administrativ paragrafryttarfunktion” 
står mellan två kandidater. De återstående fortsätter som trogna medarbetare.  
 
5.8.9 Enkätresultat 
Syftet med Enkät2 i Kalmar är att jämföra de förtroendevaldas svar med den första enkäten i 
Kastanjelund och på så sätt utläsa skillnader i lärande, attityder och beteenden. En glädjande 
skillnad mot tidigare är att de förtroendevalda nu tar ställning till sin eget lärande och 
personliga förändring. Hela 70 procent, jämfört med 20 procent tidigare, svarar med ett tydligt 
”jag” på frågor om vad projektet betyder för dem personligen. Det är lika nedslående att fem 
förtroendevalda fortfarande avstår från att svara på vad projektet betytt för dem personligen 
med (samma!) motivering att nybildningen fortfarande (13-14 januari) pågår. Tidigare gömde 
sig en majoritet av de förtroendevalda sig bakom vad projektet betyder för organisationen. Nu 
nämner en ny majoritet med höga förväntningar (Hansson 2000) personlig jag-utveckling i 
form av en förmåga att lära att lära, en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt (informellt) 
lärande. Deras positiva utveckling och insikt om att lära sig att lära visar sig så här. Vid den 
första enkäten uppgav de ”att få ett gott renommé” och vid den andra enkäten uppgav de att 
projektet har motsvarat deras förväntningar på ”Lärande”. Förväntningarna på utveckling 
handlade vid den första enkäten om ”nytänk, ökad egen kompetens, visa upp sin kompetens, 
ökad synlighet, komma närmare medlemmarna, inblick i styrelsearbetet och att få spela en roll 
under förändringen”. Den andra enkäten mäter individens syn på hur arbetet har fortlöpt 
utifrån tidigare förväntningar: ”Det blev mer jobb än jag tänkt mig, lärorikt och roligt, över 
förväntan, jag har kommit en bra bit på väg, förväntningarna har infriats, projektet har stärkt 
mig, det gick bättre än förväntat”. De förtroendevalda anser att projektet ger utrymme för 
”eftertänksamhet, erfarenhetsutbyte, diskussion, bra känsla” och ”förståelse”. Det är ”kul, 
intressant, lärorikt” och ”spännande”. Utfallet för de förtroendevaldas värdering av värdet för 
organisationen ser ut så här: ”arbete och planering av praktiska saker, lysande exempel (på 
gott arbete), optimalt arbetssätt, bättre tillgänglighet än tidigare”. Gruppen värderar projektets 
måluppfyllelse så här: ”skapar enighet, ger ökad tillgänglighet, samarbetet stärks, 
målstyrningen är effektiv, man lär känna varandra, skapar gemenskap, enighet och 
kompetens”. Följande ”historiska” resurser har bidragit till det positiva resultatet: ”goda 
relationer, att man först skapar avdelningar och sedan sektioner, tydliga instruktioner 
angående uppdraget, projektets uppläggning, avdelningsrepresentanternas agerande, 
ombudsmännens stöd och ledning”. De hinder man upplevt är ”tiden före processen, 
sammanslagningen, arvet, gamla vanor, rädsla för förändring, lögn och egoism”. Annat som 
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de förtroendevalda anser vara värdefullt att kommentera är följande: ”välkommen tillbaka och 
se hur det blev, jag har vuxit och klivit fram, det kommer en uppföljning om ett år, jag är 
nyfiken på utvärderingen, bra att ha BTH som medspelare, ett positivt bemötande är viktigt”.  
 
5.9 Utvärderarens analys  
Den kulturhistoriska – sociolulturella skobildningens definition av verksamhetsbegreppet står 
som modell för utvärderarens tolkning av de förtroendevaldas svar vid djupintervjuerna. 
Utvärderaren förutsätter att respondenterna uttalar sig om och prioriterar flera olika 
verksamhetssystem, hjälpmedel, mål, regler och rutiner samt arbetskamrater. Ur berättelserna 
framträder verksamheter och verksamhetssystem: expeditionsarbete; fotarbete; 
medlemsservice; projektdeltagande; eget lönearbete (deltid); facklig administration. Även om 
gränsdragningen mellan systemen verkar logisk så kan man argumentera för en mer specifik 
indelning: expeditionsarbete; APO-arbete; telefontid; beslutsfattande; utbildning; förhandling; 
socialt stöd mm. Oavsett avgränsning av de olika verksamhetssystemen (sidoverksamheter) 
kommer någon del att utgöra kärnverksamhet och andra delar att utgöra stödsystem. Vid 
analysen av intervjuerna definierar utvärderaren undersökningens kärnverksamhet som 
styrelsearbete. Sidoverksamheterna är beslutsfattande, administration, tillgänglighet och 
lärande. Detaljerna i argumenten och relationerna i Engeströms (1987) verksamhetsmodell för 
lärande och organisationsutveckling ser enligt Figur 3 ut så här.  
 

 
Figur 3. Verksamhetssystem (Engeström 1987, s. 78) 

 
Kärnverksamheten innehåller enligt Figur 3 flera delkomponenter. Subject i 
produktionstriangeln (Production) är förtroendevalda i olika roller på expeditioner och i 
styrelser. Instrument är samtal, text, stadgar, dator, pärmsystem, telefon och rapporter. 
Object/Outcome ägnar man åt medlemmarnas väl. I en centralt situerad konsumtionstriangel 
(Consumption) förekommer samma aktörer som tidigare men även sekundärt berörda 
personer (Community) såsom arbetsgivare, familj och eller som i det aktuella fallet 
projektledningen. Övriga komponenter i denna del av kärnverksamheten är den rapporterade 
bristen på regler och rutiner (Rules) som expeditionerna lider av; samt på liknande sätt bristen 
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på fungerande arbetsdelning (Division of labor) mellan de förtroendevalda. Fördelningen 
(Distribution) och utbytet (Exchange) av expeditionsarbetet lämnar – enligt intervjuerna – en 
del övrigt att önska, även om mätningar (NKI) säger motsatsen.  
 
Det kan mycket väl vara så att dysfunktionella verksamhetssystem har inbyggda fel. Men det 
kan också vara så att felet eller orsaken till att en motsättning i kärnverksamheten ligger i 
något av de sidorodnade verksamhetssystemen. Insats- och utvecklingsområdet framträder ur 
motsättningarna mellan delar av kärnverksamheten och de sidoverksamheter som analysen 
visar på, nämligen beslutsfattande, administration, tillgänglighet och lärande.  
 
5.9.1 Beslutsfattande 
Analysen ger – utifrån den föreslagna modellen – en mångtydig bild av hur respondenterna 
tänker och agerar. De förtroendevalda ger en ofta personligt färgad beskrivning av den egna 
gruppens arbetsbelastning och olyckliga resurstilldelning. De tar på olika sätt hand om 
angelägna ansvarsområden i långt större grad än de fattar (bra) beslut i styrelsen. När det 
gäller beslutsfattande administrerar subject mer än leder verksamheten med tydliga, modiga 
och förankrade beslut. Instrument borde vara kloka samtal, men består ofta av kopierade 
dagordningar. Object/Outcome ägnar man under beslutsfattandet ensidigt åt medlemmarnas 
väl utifrån ett komplementärt individ- och organisationsperspektiv. Under (Community) finner 
vi kommunikativa handlingar till alla fackliga medlemmar. Brist på beslutsfattande i flera av 
sidoverksamheterna är tecken på bristande kunskap om regler och rutiner (Rules). 
Arbetsdelningen (Division of Labour) fungerar på ett formellt plan i form av namn, titlar och 
nomineringar, men knappast utan slitningar och/eller tidsspillan. Fördelningen (Distribution) 
av gruppens pseudobeslut påverkar självfallet utbytet (Exchange) av expeditionsarbetet 
negativt. Eftersom de förtroendevalda ockuperar många positioner (subjekt, object, objective, 
others) blir output av beslutsfattandet noll. Man kan säga att administration av dåligt 
fungerande rutiner ersätter de förtroendevaldas insiktsfulla beslutsfattande. Kanske kunde 
fungerande rutiner för att ge och få feedback (= informationshantering) avhjälpa något av 
beslutsfattandets brister. 
 
5.9.2 Administration 
Respondenternas starka sida är den professionellt administrativa med regeltolkning, årtal, 
antal, årsarbetstidsavtal, kategorimöten m.m. Ur ett principiellt perspektiv ska aktörerna 
(Subject) vid genomförande av administrativ sidoverksamhet strukturera och samordna 
kollegornas arbete genom handledning, instruktion och beslut. Instrument för god 
administration är en god rollmodell, dokumentation, det goda exemplet och tillitsfulla 
relationer. Object/Outcome för styrelsen är att den inre funktionaliteten hos styrelsen får ta 
den plats den behöver på bekostnad av den marknadsmässiga anpassningen till medlemmar 
och andra berörda. Under (Community) finner vi styrelsen och de förtroendevalda på 
expeditionerna. Behovet av entydiga, förankrade och kloka regler och rutiner (Rules) är 
uppenbar liksom behovet av tydlig arbetsdelning (Division of Labour). En fungerande 
administration medför fördelning av arbetsuppgifterna (Distribution) samt förbättrat utbyte 
(Exchange) av information, tjänster, service, stöd, tolkning o dyl. Nyetablering av fungerande 
rutiner ger ökat utbyte i form av ökad tillgänglighet och service till medlemmarna. Resultatet 
av den enligt vissa förtroendevalda kaotiska administrationen är att det uppstår en brist på – i 
nu nämnd ordning - ledarskap, regler, rutiner och arbetsdelning. Dessa faktorer sätter käppar i 
hjulet för eget och kollektivt lärande samt förhindrar effektivt expeditionsarbete.  
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5.9.3 Tillgänglighet 
Respondenterna menar att tillgängligheten kan bli bättre även om den är bra idag och APO 
måste besätta platser i styrelsen eftersom kontakten med arbetsplatserna är viktig. Sådan 
verksamhet som ökar medlemmarnas tillgänglighet till expeditionernas servicefunktioner 
hänger samman med samtliga kärn- och sidoverksamheter. Ur ett principiellt perspektiv ska 
aktörerna (Subjects) på expeditionerna, i styrelserna och på arbetsplatserna strukturera regler, 
rutiner och arbetsdelning för verksamheten. Instrument för att öka tillgängligheten genom god 
administration är som ovan en god rollmodell, kompetens, ledning, ambitionsnivå, karriär å 
ena sidan samt tillitsfulla relationer å den andra. Instrumentet ska balansera de 
förtroendevaldas individuella och kollektiva ambitioner. Utfallet av Object/Outcome rörande 
de förtroendevaldas ambition att öka tillgängligheten är uppenbar, men även deras önskan att 
rekrytera, stöda och behålla medlemmar för att på så sätt vidga Kommunals rekryteringsbas. 
Community består av en långt större enhet än under övriga rubriker, i stort sett hela samhället 
eftersom Kommunal är en stor fackförening. Det vore fåfängt att tro att man skulle kunna 
formulera entydiga, förankrade och kloka regler och rutiner (Rules) för hur man ska 
(sam)arbeta för att öka sektionernas effektivitet och tillgänglighet. När det gäller 
arbetsdelningen i styrelsearbetet (Division of Labour) förhåller det sig så att de 
förtroendevalda utför (till en stor del självvalda) uppgifter efter självförtroende, kompetens 
och vana. Etablering av fungerande rutiner för information, fritidsaktiviteter, telefonsamtal, 
förhandlingsspel, utbildning m.m. ger utbyte i form av ökad tillgänglighet och service i form 
av hjälp och stöd till medlemmarna.  
 
5.9.4 Lärande  
De förtroendevalda lär genom aktivt deltagande i t ex expeditionsarbete, projekt, fotarbete och 
styrelser. Positivt såväl som negativt arbetsplatslärande är oundvikligt; vid det förra utför man 
först handlingar (uppgifter, problemlösning, kreativitet) för att sedan njuta frukterna av 
(handlingsinriktat eller reflexivt) lärande. Ordningsföljden är inbyggd i de studerade uppgifts- 
och problemlösningsmiljöerna. Varje form av lärande har dessutom alltid ett mål och en för 
individen unik struktur. Villkoren för lärande förändras i skolor, på arbetsplatser och på 
lärosäten med begrepp som förändringskompetens, organisationsutveckling, lärande 
organisation, utvecklingszon, platt organisation o dyl. Inom ett systematiskt ordnat nätverk av 
mänsklig verksamhet, som i den studerade fackföreningen, skapar lärande en förbindelse 
mellan kreativt nyskapande och strukturell precision å ena sidan och ett antal centrala 
arbetsoperationer. (se Figur 4). Kärnan i lärande verksamheter består i produktion av sociala 
strukturer (inklusive nya objekt, mål och instrument) som uppstår ur de handlingar som är 
resultatet av inre naturliga motsättningar mellan den tidigare och den planerade verksamheten. 
En kollektiv verksamhet som stöder lärande består av en hos subjektet medveten övergång 
från att utföra enstaka handlingar som bidrar till kvalitetsökning i en ny verksamhet. Medan 
traditionell skolutbildning (och formellt lärande) utvecklar elevernas kompetens och medan 
traditionell forskning huvudsakligen är en instrumentproducerande verksamhet för att tolka 
och förklara fenomen) förblir lärande i en fackförening ett verksamhets-producerande 
åtagande. Men märk väl: en fungerande-produktiv praktik är fortfarande en allt annat 
överskuggande verksamhet. En förtroendevald framställer sig som ”en underordnad och god 
suppleant som tar varje chans och ser varje möjlighet att lära av kollegorna i styrelsen och bli 
erbjuden ökande befogenheter inom fler ansvarsområden.” Den enskilde människan är subjekt 
(antingen agent eller kollektivt subjekt) vid allt lärande. Det subjektet lär vid en viss 
(sido)verksamhet för att t ex öka de förtroendevaldas kunskap om informationsspridning är en 
instrumentproducerande verksamhet för lärande. Påståendet är sant bara om 
expeditionskamraterna dokumenterar, sprider, använder och utvärderar den framväxande 
modellen som Instrument vid det fortsatta arbetet. Ett annat mål (Object/objective) med 
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kärnverksamheten är att underhålla och bevara den fortlöpande praktiken, att bidra med en 
modell för vad som fungerar. Object/objective (ung. mål och medel) för lärande i en 
fungerande praktik är att utveckla sig själv och den kollektiva verksamheten med hjälp av 
egna förmågor för att stöda en mer avancerad form av lärande – genom att delta i en 
fungerande praktik. Då allt individuellt lärande (Se Figur 4) per definition (Subject-Instrument 
Object/Objective) består i teoretiskt, reflexivt och frikopplat från praktiken saknar 
sammanställningen över informellt lärande betydelse för kollektivets kontextberoende 
arbetsdelning, andra människor, regler och rutiner.  

 

Figur 4. Lärande i ett nätverk av verksamheter (Engeström 1987, s. 124) 

Figur 4 visar att lärande (Learning Activity) alltid uppstår där det finns en målinriktad 
kollektiv kärnverksamhet (Productive Practice). Tillsammans bidrar (3) sido- och (1) 
kärnverksamheterna till att aktörerna (Subject) kan skapa en kulturellt mer högstående form 
av kärnverksamheten (Central Activity). 
 
5.9.5 Motsättningar i kärn och sidoverksamheter  
Så till några naturliga motsättningar inom de verksamhetssystem som de förtroendevalda 
beskriver. Den första gradens inre naturliga motsättning ligger inom Object/objective eftersom 
de förtroendevalda kämpar för att nå goda resultat- och processmål med betoning på det 
senare. Den främsta andra gradens naturliga motsättning består av spänningar mellan Subject 
vs. Object/objective i kärnverksamheten. Det betyder att de förtroendevalda upplever dålig 
matchning, obalans eller kognitiv dissonans mellan vad de vill åstadkomma och vad de 
faktiskt utför (förändringskompetens). Den främsta tredje gradens motsättning uppstår mellan 
Object/objective i kärnverksamheten och Object/objective i den åsyftade mer avancerade 
formen av kärnverksamhet, dvs. mellan målet att bedriva effektivt styrelsearbete med 
nuvarande (personal)resurser och ett framtida styrelsearbete med samma mål för 
tillgängligheten, men med andra resurser. Den främsta fjärde gradens naturliga motsättning 
uppstår mellan kärnverksamheten och någon av de sidoordnade verksamheterna. I det aktuella 
fallet mellan det studerade utbildningsprojektet (sidoverksamhet) kopplat till 
nybildningsarbetet (kärnverksamhet) på expeditioner och i styrelser genom 
förtroendeskapande åtgärder, historik, karriär, nominering och val. 
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5.9.6 Validering genom feedback på preliminära resultat  
Utvärderaren har som en del av projektets interaktiva ansats informerat om några forsknings- 
och analysresultat rörande ledarskap, informationshantering och arbetsdelning (spets- och 
breddkompetens). Bilaga D visar deltagarnas diskussion. Först menar de förtroendevalda att 
de (i nämnd ordning) vill se tydligt, demokratiskt och pedagogiskt ledarskap: ”Vi har inte 
haft någon ledare; vår ordförande hade inget ledarskap, kunde inte leda och fördela och styra 
upp sektionen över huvud taget; vi har gjort så gott vi har kunnat; det har varit turbulent, dålig 
problemlösning; det har flutit ut.” Utifrån en positiv inställning till ledarskap säger deltagarna: 
”Vi har haft trevligt, men vår ledares närvaro och inbjudan till delaktighet har varit sämre; jag 
ser min chef som ansvarig ledare; hon är öppen och ärlig; vi har inga symöten längre utan 
spelar med öppna kort”. Så följer en sammanställning av i och för sig sanna uttalanden. De 
fungerar mer som politiskt korrekta plattityder (t ex ”alla ska vara ledare”) och de döljer mer 
än de sprider ljus över hur de förtroendevalda ser på ledarskapet: ”Ordföranden har en svår 
roll; ordföranden ska känna sig trygg; det är styrelsen som beslutar; det kan bero på mig själv 
också; beröm är lika viktigt om man får det av en kamrat.” De förtroendevalda undviker att 
säga vem de vill se som ledare i nybildningen eftersom det finns kandidater och tidigare 
ledare i gruppen. Enligt deltagarnas feedback (Bilaga D) ligger det en förändrings- och 
utvecklingspotential i ett tydligt ledarskap, särskilt för att bjuda in nykomlingar och genom 
demokratiskt ledarskap fördela arbetet med hjälp av en kombination av pedagogiskt ledarskap 
och arbetsplatslärande inom olika ansvarsområden. 
 
De förtroendevaldas beskrivning av informationshanteringen ser ut så här: ”Det är ett svårt 
område, den kunde vara bättre, t ex i lokalfrågan; ovissheten måste bort; jag bara jobbar på 
expeditionen”. Andra uttryck är ”snabb information med e-post; kontakt med APO; vi har 
formella och informella möten; valet av medier beror på vad man berättar; (vi har) 
medlemsträffar när det tränger på; kaffebordsprat; viktiga arbetsplatsträffar med protokoll; 
täta träffar med APO; vi begär läskvitto på våra mail; Skype är för avancerat för oss; vi har ju 
avtal med det här MEX; hon har löpande administrativt arbete; jag för register över vad vi har 
skickat ut; hon har ingen ensamrätt på att skicka meddelanden; hon är lite av en samordnare”. 
Deltagarnas värdering är: ”Informationshanteringen kunde bli bättre; vi märker ibland att vi 
kan tappa information – både muntlig och skriftlig; alltså någon som säger det har jag inte 
hört; (vid personalmöten) måste man sätta sig ner; vi arkiverar cirkulär från förbundet; det kan 
alltid bli bättre – allt gås igenom vid styrelsemötet, det sparas i en pärm; personlig mail läses 
oftare än gruppmail; vi har inte tillgång till datorer; man måste ha en informationsansvarig.” 
De förtroendevalda känner igen olika brister och ställer sig positiva till en nyordning av 
informationshanteringen. Man föredrar fortsatt fokus på att använda de kanaler och det 
innehåll som man hittills har förmedlat. Men man lämnar också utrymme för komplementära 
kanaler, nya strukturer, behovet av arkivering, översikt samt nya rutiner kopplade till spel-, 
ljud- och bildmedier, lärplattformar, mobilt internet mm. 
 
När det gäller arbetsdelning anser de förtroendevalda att bredd- och spetskompetens är 
viktiga kvaliteter och att det uppstår problem om någon av kompetenserna skulle försvinna. 
De intervjuade säger ”problematiken är påtaglig; man bör ha spetskunskap inom två områden; 
det måste finnas spetskunskap, någon att fråga i stället för att söka i en pärm.” Gruppen menar 
att breddkunskap är viktig inom arbetsmarknad, medlemsvärvning och utbildningsfrågor. 
Bredd- och spetskompetensfrågan är problematisk pga. att ”folk har försvunnit”. Men man 
menar också att frågan kan få en positiv lösning ”när vi sitter ihop i en avdelning; närvaron på 
expeditionen påverkar möjligheten att utveckla breddkompetens till spetskompetens.” Någon 
nämner learning-by-doing som metod att utveckla spetskompetens. En annan förtroendevald 
föreslår en strukturell specialiseringslösning: ”Fler på heltid på expeditionen och ett mindre 
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antal människor som jobbar där.” Det råder delade meningar om förslaget: ”Jag tycker 
tvärtom, vi måste respektera yrkesgrupperna; det är viktigt att jag är på mitt jobb och förstår 
problematiken, t ex inom äldreomsorgen.” Sedan fortsätter diskussionen om styrelseproffs. De 
förtroendevalda upprepar tidigare argument. De är eniga om att spets- och breddkompetensen 
kommer att bli bättre när avdelningen växer. Men de undviker att koppla 
arbetsdelningsproblematiken till lösningar som hänger samman med ett förändrat ledarskap 
och/eller rutiner för informationshantering. 
  
6. Sammanfattning 
Enkäterna mäter de förtroendevaldas förändrade kunskaper och attityder under tiden för 
projektet. Jämförelsen mellan Enkät1 och Enkät2 visar att deltagarna har genomgått en 
förändring i synen på sig själva och arbetsuppgifterna. De inser att fokus för det egna lärandet 
ligger på deras egen aktörsroll. Vidare så har de fått ökat självförtroende, de har identifierat 
viktiga insatsområden och de anser att nyckeln till en smidig sammanslagning ligger i 
projektets utformning.  
 
Verksamheten flyter på i Kommunal Blekinges kollektiva organisationskultur Men det finns 
naturliga motsättningar mellan styrelser och fotfolk. De förtroendevalda prioriterar 
medlemmarnas väl framför expeditions- och styrelsekamraternas. Kommunal Blekinge har 
hög ranking vid en nationell jämförelse. Vi har trots detta identifierat tre problem- och 
utvecklingsområden. Med en – som de förtroendevalda beskriver det – ibland kaotisk 
arbetssituation i styrelser och på expeditioner framstår behovet av ledarskap, arbetsdelning, 
informationshantering med knivskarp tydlighet. Det finns ett uppenbart behov av struktur. 
Enligt Minnesanteckningar (2009-09-13) vid ett möte mellan beställare och leverantör nämner 
parterna ett behov av uppdragsutbildning i ”ledarskap, retorik, medieträning och 
presentationsteknik”. Utifrån resultatet av den här utvärderingen faller nämnda områden under 
informationshantering. Det finns därutöver ett behov att utveckla de förtroendevaldas förmåga 
att hantera (lagra, dela och utveckla) information internt mellan varandra och externt i 
förhållande till medlemmarna. 
 
Vad vet vi nu? Utvärderaren menar att de ansvariga bör beakta några faktorer vid kommande 
sammanslagningar. På grund av innehållet i stadgarna är det svårt att rekrytera professionellt 
ledarskap för att som ordförande leda styrelsearbetet. Därmed återstår ett ”åtgärdspaket” för 
någon/något av de övriga alternativen. De förtroendevalds feedback på det preliminära 
resultatet visar att ledarskapet har utvecklingspotential; främst utifrån att ordföranden visar 
tydligt ledarskap i styrelsearbetet för planering, problemlösning och beslutsfattande; att övriga 
förtroendevalda visar demokratiskt ledarskap (hjälp och stöd) i förhållande till medlemmarna; 
att de visar pedagogiskt ledarskap i förhållande till varandra (arbetsdelning) på expeditioner 
och i styrelser.  
 
Problemet med arbetsdelningen är att det råder både hög och sned arbetsbelastning med 
därtill kopplade över- och underkvalificerade insatser. Flera förtroendevalda jobbar för 
mycket medan nykomlingarna i styrelse- och expeditionsarbetet jobbar för lite och kanske 
med fel saker. Här finns i motsats till ledarskapsproblematiken en potential till förbättring, t 
ex genom mentorssystem, utvecklingsprogram, arbetsrotation, omfördelning/prioritering av 
kunskaps- och ansvarsområden. Man skulle kunna förbättra verksamheten med hjälp av 
självstyrt arbetsplatslärande, då sådant informellt lärande (= egenkontroll) ökar motivationen 
och leder till breddad och fördjupad kompetens. Efter de förtroendevaldas feedback har 
utvärderaren modifierat arbetsdelningstemat. Argumentet att större sektioner ger breddad 
kompetens är rimligt, men det är naivt att som någon förtroendevald gör, referera till antalet 
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kompetensområden per person utan att visa hur kompetensförsörjningen hänger samman med 
eget och andras ledarskap samt hur man ordnar informationshanteringen.  
 
Effektiv informationshantering (datorisering, produktion, dokumentation, uppdatering, 
spridning m.m.) torde vara en enkel och snabb åtgärd att effektivisera styrelsearbetet. De 
förtroendevalds feedback visar att temat har utvecklingspotential. Det faller dock utanför 
uppdragets ram att ange hur en sådan informationshanteringsmodell skulle se ut. Men 
involvering av de förtroendevalda i en interaktiv process (Ellström 2008; Svensson et al 2002) 
med informellt lärande, initiativ, självstyrning, ägandeskap och kommunikation är ett 
alternativ. 
 
Det faller sig naturligt att som utvärderare inta ett kritisk-analyserande perspektiv på 
projektets avgränsade del av Kommunal Blekinges verksamhet. Med ett sådant perspektiv blir 
omdömet mer kritisk-negativt än kritisk-analytiskt. Ett av utvärderingens syften är att ge 
förslag på ett på förbättringar utifrån processutvärderingen. Som motvikt till en kritisk ansats 
faller det sig rimligt att framhålla de förtroendevaldas styrkor, möjligheter och resurser: 
kollektiv hänsyn, ideell medvetenhet, verbal kompetens, tydlighet kring verksamhetens mål, 
engagemang och generositet. Dessa kvaliteter utgör en nödvändig bas utifrån vilken 
organisationen kan utveckla ledarskap, arbetsdelning och informationshantering. Det spelar 
liten roll hur man definierar verksamheten, huvudsaken är att man gör en samlad ansträngning 
inom områden där de förtroendevalda visar engagemang, initiativ och lärande. 
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Bilaga A. Enkät, Kastanjelund den 16-17 sept. 2009 
 
Man ____________ Kvinna __________   
 

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. Vad i föreningens historia gör att projektet ska bli en framgång? ___________________ 

________________________________________________________________________ 
 

5. Vilka hinder för ett framgångsrikt genomförande ser du framför dig? ________________ 
________________________________________________________________________ 
 

6. Kan du se några positiva effekter utöver de som beskrivs i målet för utvecklingsarbetet? 
 
_________________________________________________________________________ 
 

7. Annat som kan vara av intresse i sammanhanget?  ________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Bilaga B. Enkät den 13-14 januari, 2010, Brofästet i Kalmar 
 

Man  ung medel erfaren 
Kvinna  ung medel erfaren 
 
1. Hur har det gått med dina förväntningar inför sammanslagningen? 
 

(c) För din egen del: __________________________________________________________ 
 

(d) För organisationen: ________________________________________________________ 
 

2. Vad tycker Du om den här typen internt utvecklingsarbete? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

3. Vilket är det viktigaste mål ni har uppnått i det aktuella projektet? 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

4. Vad i sektionernas och avdelningarnas bakgrund/historik har gjort projektet till en 
framgång, alternativt ett misslyckande? _______________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
5. Vilka hinder har varit svårast att överbrygga?___________________________________ 
 
6. Vilka positiva effekter utöver de som finns i målet för utvecklingsarbetet har du/ni 

uppnått? 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Annat som du tycker kan vara intressant att meddela efter projektets slut: _________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Bilaga C. Intervjuguide (fokusgruppintervjuer) 
1 Förra gången talade vi om styrelsearbetet och nybildningen, 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, 
mm?  
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4 Det är alltid svårt att utveckla sig själv och kärnverksamheten 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 med hjärta”? 
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? 
 
Bilaga D. Feedback på preliminära rapportresultat 
Informationshantering: Vad betyder det för dig? 
Det är mycket nya saker som händer och att vi får ut det till medlemmarna så fort som 
möjligt… och då får man, vi skickar ju ut nytt ibland… post, nytt som kommer. Det handlar 
inte bara om årsmötet, utan annat också som händer… Om man säger de som har varit med 
tio, femton tjugofem år … det är ju lätt att skriva en kallelse så och en kallelse så… men när 
man inte har gjort det då är det bra att få det här... samtidigt som vi pratade om det här när det 
gäller rapportdelen… alltså… finns det något att rapportera med när det gäller med avtal och 
lönerörelse och den här biten att vi inte ska dra ut på det för mycket för det kan ju faktiskt bli 
omröstningar… och då kan det ta sin lilla tid och då har man massa på dagordningen som 
kanske bara hafsas igenom så vi skulle hålla det lite kort.  
 
Skickas informationen till alla? 
Alla arbetsplatserna, arbetsplatsombuden, … som sedan tar upp det. … det skickas med 
internposten och så skickas det ut till de privata.. .de som är ute och jobbar som personliga 
assistenter, de får ju hem brev, … vi har möten, vi har arbetsplatsträffar, de kommer in och så 
är det ju arbetsplatsombud… De sätter upp information. De som aldrig får information är de 
som är hemma och är arbetslösa – tyvärr… för att vi har ingen lista på vilka de är så att… så 
vi kan… det får ju inte vi med automatik. Om man vet att det är möte ja… för den 
informationen får de ju inte heller… Det är likadant med långtidssjukskrivna… Det har vi inte 
heller… Jag har för mig att vi har haft någon kontakt med arbetsförmedlingen om att få en 
lista på dem av dem vad gäller våra medlemmar och att det har någonting med sekretesslagen 
att göra… Alltså vi använder ju även mail ... Ja till dem vi har mailadresser… det har vi till 
ganska många 
 
Vad är det för slags information och vilka får ta del av den? 
Senast, om jag tittar till mig, senast jag skickade ett mail, var det till en medlem som kom från 
X och flyttade över till vår sektion då i Y. Och då skickade jag ett mail till vederbörande där 
jag hälsade honom välkommen till oss och talade om att om du vill ha tag i oss så… för jag 
vet inte hans adress… han var i V-stad och jobbade på något så det är inte ens i närheten av 
Y-by så jag blev lite så först är det verkligen vår medlem… men när jag kollat upp det så var 
det ju så. … Och var det så att han ville ha någon kontakt med oss… var vi fanns och hur han 
kunde få tag i oss… jag skickade ett mail och… Nej jag har ju inte fått svaret ännu va, så jag 
får prova igen eller leta upp ett telefonnummer, det kan man ju också… Vi messar till 
varandra … Ja… för att kommunicera med andra… men det systemet har vi inte upplagt på 
sektionerna, för i så fall hade vi kunnat gå in på datorn och få en tjänst där och skicka ut till 
alla mobiler… till våra medlemmars… Men den tjänsten har vi inte på sektionen tror inte 
jag… mig veterligen… men avdelningen har ju det. De går ju in och skickar ut till oss då… på 
våra mobiler. Vi jobbar efter den här modellen L.O.T.S. Först då 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.  
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Slutsatser (informationshantering) 
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. Vi är i gråzonen hela tiden. Det kan 
vara tio medlemmar som frågar om samma sak, men omständigheterna runt… alltså det beror 
ju på hur det har gått till och då kan man ju väga in andra grejer i lag och avtal som gör att det 
påverkar mitt svar blir. Fast i grund och botten är det samma problem. Vi måste hitta ett 
system där vi känner att så många som möjligt orkar med det här. Att vi backar upp varandra. 
Det är tungt. Vårdsidan är tung. Det här med utförsäkringar. Informationshanteringen skulle 
kunna bli bättre om alla medlemmar lämnar sina mailadresser. Det har de inte gjorts fullt ut på 
arbetsplatserna. Det är många som heter likadant så det går inte att söka riktigt 
 
Ledarskap: är det ett viktigt tema? 
Om jag har en bra ledare då är ju det en ledare som jag kan vända mig till, som jag förtroende 
för, jag kan ventilerar alla mina funderingar och allt jag kan tänkas komma i kontakt med vad 
gäller mitt jobb då… på sektionen. Samtidigt som det då är , äh, en bra ledare så ser den 
helheten och vad som händer på stället. Har koll liksom att… det var det här vi hade bestämt 
att vi skulle göra och det sker… (lång tystnad) Ja, rak och tydlig, Lyhörd och rak och tydlig 
och förtroendegivande (tystnad) Jaa, den lyssnar bra på mig och den ska kunna ge mig 
feedback tillbaka. Det är svårt… är det ... (suck) Ja i vårt fall är det väl så att en ska bort. Men 
vi har inte sett nomineringslistorna det kan finnas fler som är nominerade, helt klart. Ja, jag 
vill ha en ledare som är tydlig i sitt ledarskap, alltså vad är det vi… alltså ta ut ett mål… dit är 
tydligt… vad är tydligt… inte svänga utan tydligt tala om hit ska vi… 
 
Vilka egenskaper vill ni absolut inte se hos en ledare? 
Någon som springer och gömmer sig. ... En sådan som inte talar om situationen direkt, 
kommer någon dag efter eller talar om att det här var inte bra utan kommer i efterhand för att 
man… har man ett problem så möter man det direkt, tar hand om det, alltså inte väntar ett par 
tre veckor och får det liksom, det har var inte bra… det här gjorde du inte bra. Att man med 
en gång… och likadant att äh, vi har folk som har väldigt svårt att äh, ta konflikter. Jag vill 
inte ha någon som är en konflikträdd, en konflikträdd person. Ledaren ska vara lyhörd och ta 
itu med konflikter… har jag gjort något fel så vill jag att X kommer och säger det till mig, i 
stället för att säga till Y och Z… att nu gjorde X fel där och sen vet jag inte om det…. Utan 
det ska var en lyhörd handledare som alltså lotsar oss andra och som har den här synen att 
liksom kunna ge feedback och ja… Ja just i det här då… jag kan ju tro att jag gör rätt … äh… 
Vi har exempelvis inte uppdragsbeskrivningar för alla uppdrag vi har och då tror jag att det 
här är det ordförande och styrelsen förväntar sig av mig… ja det tror jag, men jag vet inte, för 
det är ingen som har sagt något till mig, jag har ingen uppdragsbeskrivning… och då om jag 
är inne på fel spår och… ja nu kör hon det racet… ja… att jag alltså blir lotsad på rätt väg… 
Nej nu är du ute i kulisserna… att jag får… och det är väl… jag tycker väl det för jag är sådan 
som person. Jag behöver någon som samlar ihop mig ibland… så och jag tycker att X är en 
bra ordförande för mig för att hon dämpar mig och plockar tillbaka mig för jag kan gärna 
liksom prata mycket och tuta och kör. 
 
Gruppens argument 
Tydligheten är jätteviktig… sen att det inte alltid är demokratiskt. Det är en utopi att det blir 
demokratiskt. Och sen det pedagogiska det får man på köpet… för är man tydlig och man 
kommer och man har ett mål och det då är man duktig pedagogiskt också… så tycker jag i 
alla fall. Jag var inne på det pedagogiska och det tycker jag går in i båda två. Jag skulle först 
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velat satt den som etta, men det är som du säger (Tittar på X) är man pedagogisk så har man 
demokrati och tydlighet med sig… äh men för att rangordna dem så tog jag demokratisk först 
och tydlig som två och pedagogisk som trea, men jag ja… Jag tog tydligt först… för det är det 
här att lyhörd, rak och ärlig och att vara tydlig i mitt budskap. Pedagogisk går ju in under det, 
men det är inte all som förstår det där pedagogiska… vi tänker olika och är man då tydlig och 
rak och säger så här. Då är det alltid någon som inte förstår det som misstolkar det och tar det 
negativt därför vill jag ha det som nummer två och kan göra det lite lugnare. Och sedan 
demokratiskt – det kan det aldrig bli. Demokratiskt kan det aldrig bli, så tänkte inte jag. Jag 
har skrivit tydlig, demokratisk och pedagogisk. Alltså lite det X sa… Ute har vi en jävla 
massa småchefer, alltså lillchefen som är chef när inte chefen är där. Vem är det som har 
ledarskapet . Att komma som ny… vem är det som är chef… är det hon eller, för hon styr och 
ställer här som fan eller är det du eller vem är chefen. Alltså att man är tydlig: Här bestämmer 
jag. När det gäller demokratin så tänkte jag alltså medbestämmandelag och samarbetsavtal 
och alltså någonstans måste man alltså som chef att man är med och bestämmer … att man 
bestämmer tillsammans, när det gäller så, sedan att chefen har det övergripande. Sedan faller 
pedagogisk in alltså för att fixa de andra två så måste man vara ganska pedagogisk. Jag har 
också skrivit tydligt, demokratiskt och pedagogiskt och jag har tänkt precis som alla de andra 
(skratt). Ja, okej. Att man är tydlig då i sitt budskap och sen att det blir det här demokratiska 
ute då med samverkansavtal. Och det blir det ju och sedan pedagogiska det går in i det här 
tydliga. Ja vi jobbar ju inom barnomsorgen (Tittar på X) och jag då skrivit tydlig, pedagogisk 
och demokratisk. Tydlig vill jag ju gärna att min chef ska vara så jag vet att det är hon som är 
ledaren då va … rak och ärlig som vi sa innan. Det är bra att hon är pedagogisk så att hon kan 
lägga upp.. alltså har vi ett mål vi ska gå mot är det bar om hon kan lägga upp det på ett bra 
sätt för att vi ska komma dit. Demokratisk kan en ledare inte alltid vara. Ibland måste de ta 
steget framåt och säg att nu är det det här som gäller. Vi har ju demokrati … alltså vi 
diskuterar och vi ska vara demokratiska och vi ska vara väldigt mycket i både styrelse och på 
arbetsplatser och så, och vi har samverkansavtal men ibland får faktiskt chefen vara chef och 
bestämma. Eh, jag tycker att tydlighet är jätteviktigt också, men jag vill ändå ha in det här 
pedagogiska som jag började med då… oftast som det blir med oss fackliga företrädare… om 
vi nu inte ska prata om våra chefer som vi har ute i äldreomsorgen och överallt, utan i den 
fackliga organisationen… så tycker jag 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. Det kan vara så här, X 
säger, ja nu har vi det här uppdraget, är det någon som vill ha det? Så… och Y behöver sitta 
och fundera, vad innebär det här… medan jag säger att ja men det tar jag (slår ihop 
händerna)… och jag ta det, och jag tar det och då att man har det här att man nej men nu 
väntar vi lite eller lägger inte ut det bara så… för att det innebär att jag som då vill ha allt, 
som tycker allt är kul… alltså jag är, nu pratar jag som det är, jag tar gärna på mig väldigt 
mycket… då vill jag att Y säger nej men X det här är kanske någonting för dig istället. Nej, Z 
det här är nog ingenting för dig, att hon är så, ja nu kommer tydligheten in men ändå att hon 
är pedagogisk i sitt sätt att se oss som personligheter, hur vi är… äh till nästa gång kan ni 
fundera över det här. Vem skulle kunna ta på sig det här istället för att bara … för då tar jag 
det… så är det. Jag tänkte på det här med tydlighet… på min arbetsplats om vi nu får prata 
cheferna på jobb så att säga… så har jag fått en ny chef för en termin sen då… förut var den 
förskolan jag jobbar på i princip självgående för att jag träffade min chef kanske två timmar i 
månaden och det var på APT- träffarna på kvällstid också för säkerhets skull. Nu har jag en 
chef som kan komma in på avdelningen och prata, prata med barnen, alltså hon har ett helt 
annat… hon har en helt annat social nivå va… hon vill gärna att vi skickar ett mail till henne 
hon säger, ni behöver inte ringa mig, men händer det någonting så skicka ett mail, så jag vet 
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om det är någon förälder som ringer, vad som har hänt eller så här… så jag gör så att… nu i 
början av januari så skickade jag ett mail till henne. Under januari kommer jag att vara borta, 
tjänstledig utan lön, eller 13:e, 14:e och så vidare och så har januari gått. Och så brukar jag få 
ett svar då att, jamen det är okej då att har semester vecka tre löser vi se… och hur det nu 
blir… Och när hon började hos oss då var det lite knorr i korridorerna för att man tyckte att 
hon la sig i… men sa jag hon är ju faktiskt bara intresserad av sitt jobb. För vi hade en chef 
förut som, ja ja hon kom någon gång och nu kommer den här chefen varje vecka om det inte 
är något alldeles särskilt som gör att hon inte kan komma va. Hon kommer, hon ställer de här 
frågorna, hur har ni det, hur har ni det, hur har ni det på de olika avdelningarna. 
 
Arbetsdelning: Hur ni ser på spetskompetens och breddkompetens?  
Det var ju med igår och vi diskuterade den igår sedan också… och den var ju tagen ur sitt 
sammanhang egentligen och jag tror att det var du (Tittar på X) som pratade om de eller vi var 
i alla fall inne på det X… äh, ansvarsområden och det är ju spetskompetens … äh, jag tycker 
ju då att man ska ha en, en … beslutande styrelse som… nu är det inte fungerbart i vår 
organisation för vi har inte så många förtroendevalda som vill ha (ngn säger tyst nej)… men 
sen ansvarsområde under där man har spetskompetens, där man har, besitter mer kunskap än 
de andra… om alla har den här breda kunskapen alltså vet lite om mycket då är det ingen som 
har spetskompetens, ingen som kan gå in med det här, ja extra, extra… Det krävs tre stycken 
personer jobbar speciellt med försäkringar, tre är för studier, tre är för förhandlingar, tre är för 
arbetsmiljöproblem, tre tar bara rehab… men sedan har de jättemycket kunskap om det… 
därmed inte sagt att jag går till X som har försäkringar och samarbetar med henne i ett rehab 
för att hon är bra på… ja vad är det för försäkringar som är här nu… Vi var ju ute för det, vi 
förlorade tre stycken väldigt engagerade företrädare… en gick i pension, X började på 
avdelningen och Y backade ju… och vi var tre stycken som kom in, jag var en av dem och 
blev huvudskyddsombud och som jag sa igår då att vänta i ett år innan man får en utbildning, 
det råkade jag ut för… och då haltar ju vår sektion i kunskapsbanken… alltså innan man blir 
varm i kläderna, får utbildning i sitt uppdrag och så… Det är ett väldigt sårbart system om det 
inte är så att man är tre, för tre slutar väl förmodligen inte , eller blir bortvalda… Sen är det 
också så här att jag kommer att springa på förhandling även om jag är försäkrings… alltså det 
är väl det att man vet lite om mycket så… Man måste ju ändå gå in och stötta och ta del av det 
som de har lärt sig för att… om de säger att jag ska gå en på rehab så måste jag ändå veta lite 
vad medlemmen har för rättigheter, vilka försäkringar hon ska kunna ta. Ja om man har varit 
sjukskriven länge och ska ut… och kolla över så att hon har tänkt på detta… Är man sjuk så 
kanske man inte tänker på det här, vad man ska ha för någonting.. då måste jag ha fått lite 
information. Lite övergripande, så kan jag tycka… alltså när det gäller avtal och vad som 
gäller vid semestrar och alltså att man kan svara en medlem som ringer att hur många 
semesterdagar har man om man 40 år. Då ska inte jag behöva ta fram en bok och… (visar 
med händerna hur hon slår i boken) … utan ja… Fast vårt system är ju uppbyggt på det här 
utbildningsträdet, då har du arbetsplatsombudsutbildningen, sen har du föreläsning i 
arbetsmiljö, LAS:en och MBL:en . Det får du i grunden, det får alla… sen om man är lite 
fackligt engagerad så får… alltså jag skaffar mig den här … ja, den finns ju hos alla, 
därutöver så har vi olika grenar du kan läsa… vissa av oss har läst alla grenarna … nu börjar 
det här bli tråkigt, kan inte jag få gå den här utbildningen, för man har börjat tröttna på det 
man håller på med, men då är ju den kunskapen med mig också… och så får jag gå och läsa 
lag och avtal och förhandlingsteknik… Vi fick ju pisk på fingrarna på ett styrelsemöte där XY 
avsa sig jobbet för hon tyckte att det blev för mycket, hon ville inte , hon hade inte fått hjälp 
i… och äh, då sa jag det att det får vi ta åt oss i hela styrelsen och att det inte bara är i det 
uppdraget hon hade, i den gruppen , det är inte bara dom utan det är ju alla som har stått där 
och trott att hon klarar sig själv (Mmm). Att det gör någon annan… alltså där tycker jag att vi 
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haltar jättemycket i det här med mentorskap i sektionen. Nu när du säger så här att … äh det 
här med ord och sådana saker, det är ju mycket sånt när man får ut papper; vad betyder det 
och vad betyder det … men just det här om vi ska ta spetskompetens och breddkompetens… 
om jag ringer så känner jag på rösten om det här är en människa som är tydlig, som kan den 
här biten… då litar jag på den … men känner jag att det är lite osäkerhet i det hela, då är man 
på den hr breddkompetensen… alltså då vill jag ha ytterligare svar… och det gör ju, då vill 
jag ringa någon annanstans. Jag har tänkt på de många samtalen som ni har haft att det är 
kanske mer kunskap som behövs … ja för just den här människan som ringer och den här 
människan som ringer många gånger kanske inte är i behov av min hjälp egentligen utan är i 
behov av någon annans hjälp. För att det är något annat som inte är riktigt okej va… Ja… jag 
är för det här att man ska få chans att vara med så mycket i bredden sen är det väldigt bra att 
ha spetskompetens med då måste man ha som du (?) sa en back up, för händer det någonting, 
för vi är inte så pass många… är det så att du blir hastigt sjuk eller något annat jobb, det kan 
ju vara massor av aspekter… då ska det inte fallera med en person utan det ska vara en chans 
att fylla den sitsen med folk runt omkring oss va. Vi får inte ha för många med sådan har 
spetskompetens för det är väldigt lätt att det ramlar väck va, när vi har det systemet som vi 
har, med vad ska vi säga, eldsjälar inom det här. Ja jag tänker lite på det du säger där… Det 
viktiga det är ju inte att sitta på expeditionen om vi säger så… Det viktiga är ju att vi får folk 
till att… det är ju mycket skitjobb runt omkring som ska göras… vi har mycket från 
avdelningen inom den ramen , som X sa… sedan gäller det att hitta bemanning till alltihop 
detta… så att vi inte har en spets där och om vi tappar den då tappar vi ett helt sjok va… Men 
då får vi inte göra sådana där tabbar så att folk som hoppar för att de inte har haft någon 
mentor, utan det måste ligga i princip i dagordningen för styrelsen… jaha nu är det den här 
punkten, vi har si och så många nya medarbetare eller vad vi nu ska kalla dem för… Hur tar 
vi hand om dem, vem tar hand om dem… man lär ju sig hela tiden … man behöver ju inte 
upprepa tabbarna… man får ju lära sig någonting av det istället. Jag tänker på det här om 
kunskapen om medlemmar och i ärenden vi har. Där är vi ju väldigt sårbara också för att… vi 
säger att jag har tre ärenden och så blir jag sjuk (tystnad)… men ingen är insatt i mina ärenden 
… där är vi jättesårbara idag (mummel)… För då blir mina ärenden liggande, och då har vi 
det här med fatalietider och sånt att hålla, vilket kan fallera och då blir våra medlemmar 
lidande och kanske inte får ut sin ersättning för att jag var sjuk. Där är vi… alltså just den 
kunskapen vi förskaffar oss i ett ärende, om en person sitter jag själv med. Vi har inte det 
här… nu ska vi gå igenom de ärenden vi har … typ som avdelningen har när ombudsmännen 
sitter varje måndag och går igenom alla ärenden, det har inte vi på sektionen. Det skulle vi 
egentligen haft för att säkerställa alla ärenden.  
 
Bilaga E. Exempel på kommunikation mellan Kommunal Blekinge och BTH/MAM  
Vi har funderat en del kring intervjuerna inför nästa möte och föreslår en utvidgning av 
den modell för datainsamling som vi har praktiserat hittills. Förslaget betyder att vi kan 
komplettera våra data. Den variant av följeforskning/utvärderingsforskning vi föreslår 
innehåller en interaktiv komponent. Interaktiv forskning betyder att forskare och 
praktiker vid något ‐ för ändamålet särskilt utformat ‐ tillfälle återför resultatet av den 
tolkning som intervju‐, observations‐ och enkätdata lägger grunden till. Avsikten är att 
de förtroendevalda ska skapa och tolka den studerade verksamheten i samarbete med 
forskarna. Praktiker och forskare har var för sig separata dagordningar som vi driver 
längs egna linjer och med egen auktoritet. Men vi har också ett gemensamt intresse att 
utveckla respektive forsknings‐ och styrelseverksamhet. Det är svårt att se några 
motsättningar mellan våra skilda, men konvergerande mål. Därför kompletterar en 
interaktiv forskningsdesign tidigare datainsamlingsmetoder.  
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Vid dessa tillfällen introducerar och utvecklar vi de resultat vi har kommit fram till 
om tillgänglighet och effektivitet enligt tolkningen av våra separata analyser. Sedan 
resonerar vi om resultaten i Kalmar under en timme med förtroendevalda som du väljer 
ut. Förslaget innebär att vi genomför en ”feedbacksintervju” med Karlshamnsgruppen 
och en annan med Karlskronagruppen. Fem‐sex förtroendevalda i varje framtida 
avdelningsstyrelse skulle vara ett bra antal, gärna en blandning av unga/oerfarna och 
äldre/erfarna förtroendevalda i varje grupp.  

Syftet med förslaget är att tränga in bakom de förtroendevaldas politiskt korrekta 
fasad. Vi vill öppna upp för nytänkande och en öppen respons från de förtroendevalda. 
Vi vill också hitta konkreta problemlösningsförslag hos enskilda individer och utifrån 
mängden/kvaliteten på förslagen ange metoder för organisationsutveckling. Vi vill helt 
enkelt hitta kommunikativa och effektiva förändringsagenter för framtida utvecklings‐ 
och förändringsprojekt. 

Enligt John Dewey (1915) är "Lärande är en aktiv upptäcktsresa. Ingen kan vare 
sig upptäcka åt dig eller lära dig något. Du måste vara din egen upptäckare." Våra 
resultat utgår från att man kan nå ökad effektivitet och tillgänglighet i verksamheten 
genom ledarskap, informationshantering och arbetsdelning.  
 
Bilaga F. Kravspecifikation 

Kommunal Blekinge – Blekinge Tekniska Högskola 
Bakgrund: 
Kommunal Blekinge ska genomföra ett förändringsarbete i sin interna 
organisationsstruktur. Enligt representantskapsbeslut våren 2009 ska nuvarande tre 
sektioner i Karlskrona kommun bli en ny sektion. Nuvarande två sektioner i Karlshamns 
kommun skall bli en ny sektion. De nya sektionerna skall vara i funktion senast 15 mars 
2010. För att genomföra denna process vill Kommunal Blekinge anlita extern kompetens 
för att följa och eventuellt delta i processen. 
 
Projekttid: 16 september - 15 mars 2010  
 
Följeforskning:  

Rådgivning till projektledning under processen 
Intervjuer. Med deltagare och projektledning 
Dokumentering av processen  
Utvärdering 
Slutredovisning 

Tidsåtgång:  
Närvaro vid träffar med hela gruppen. Uppskattningsvis 3 * 2 dgr. 
Ytterligare närvaro efter avrop av beställare. Uppskattningsvis ca 4 dgr. 
 
Övriga insatser: 
Vi kan se ett eventuellt behov av utbildningsinsatser riktade mot denna grupp. Det kan röra 
sig om ledarskap, retorik, framförandeteknik, bemötande och kontakter med media. 
Alternativt bygga in flera av dessa områden i ett utbildningspaket. 
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